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ή 6έν 4ναμειγνίε·ται είς 
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΦΕΣΟΥ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΣΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ 

Στ αν ρ φ ’/ω. Κονρονση, 

τφ ερευνητή και μελετητή τής Μεσαιωνικής Έφεσον, 

φίλφ και συνεργάτη, εύγνωμόνως 
ό διδάσκαλος 

Π Ρ Ο ΛΕΓΟ ΜΕΝΑ 

Είς τήν σύνταξιν τής άκολουθούσης μελέτης καί άλλης παραλλήλως 

τυπωθείσης 1 μέ ώθησε κατά πρώτον λόγον ή διακρίβωσις τών περί τούς 
Κρήτας μητροπολίτην Εφέσου Μελέτιον Παντόγαλον καί επίσκοπον Θεο- 

δοσίουπόλεο^ς "Ανθιμον, χρονικώς άπέχοντας περί τούς δύφ αιώνας, καί τούς 
συμπλεκομένους αύτοις ζητημάτων- Δοθέντος ότι προσωπικώς έζησα την 
περίοδον 1919 - 1923 καί τά τής μικρασιατικής καταστροφής, ταχέως άντε- 

λήφθην οτι μετέβημεν μέν το 1919 - 1922 είς Μικρασίαν καί έπολεμήσαμεν 
υπέρ τής άπελευθερώσεως αυτής, μέ άποτέλεσμ,α νά καταστρέψωμεν τον εκεί 
άνθουντα Ελληνισμόν, ενώ προηγουμένως άτελέστατα εΐχομεν μελετήσει τά 

κατ’ αύτόν, είδικώς δέ τά περί τήν Εκκλησίαν αύτοΰ, τήν Παιδείαν και την 
έξελικτικήν άνάπτυξιν 2. Βεβαίως δέν καλύπτει ή ακολουθούσα μελέτη τάς 

1. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Μητροπολιτικά Εφέσου (Α' Κατάλογος μητροπόλεως 
Εφέσου, Β' Ανύπαρκτοι άρχιερεΐς Εφέσου, Γ' Λεόντιος Ηλιουπόλεως Θεσσαλονικευς. 
Δ' Τρεις επίσκοποι Θεοδοσιουπόλεως. Επίμετρα Α', Β', Γ'), περ. ΕΦ Ξ', 1978, σσ. 

259 - 294. 
2. Προς κατανόησιν τών δσων ισχυρίζομαι σημειώ έκλεκτικώς τά κάτωθι βιβλία 

καί φυλλάδια, τά όποια εχω πρόχειρα είς τήν βιβλιοθήκην μου : 
Ά ρ ι σ τ ο τ. Γ. Νεόφυτος (εν Κερασοϋντι), Αί έν Τουρκία ορθόδοξοι έλληνικαί 

Κοινότητες καί ό ρόλος τών αρχιερέων, τών ελληνικών σωματείων καί τών «άρ- 

χοντίσκων» ή κοτζαμπάσηδων. Είς τί ώφείλοντο αί συχναί μεταθέσεις άρχιερέων, 

περ. «Παρνασσός» 16, 1893, σσ. 680 - 696. 
Οί άνθελληνικοί διωγμοί έν Τουρκία άπό τής κηρύξεως τοϋ (Α') ευρωπαϊκού πολέμου 

(κατά τάς επισήμους έκθέσεις τών πρεσβευτών καί προξενικών άρχών). 'Τπουργεΐον 
τών Εξωτερικών (τής Ελλάδος) έν Άθήναις 1917, 8°, σσ. 78 (+ 2 λ.). Είς τάς 
σσ. 42 - 45 αί είς τάς Κυδωνιάς καί τά Βρύουλα διώξεις. 

Τό Αίγαΐον κέντρον του Ελληνισμού (λίαν έπίκαιρον). Διάλεξις ύπό Δημητρίου 
Α. Σίμου. Έν Μυτιλήνη 1917, 12°, σσ. 36 (+2). (Πρό της κατά Μάϊον 
1919 άποβάσεως είς Σμύρνην προδιαγραφαί!} 

Μαργαρίτου Εύαγγελίδου, ...'Υπόμνημα περί τών δικαιωμάτων καί πάθη- 
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+Ζ==ε^^&Ζί£: 5ίζ 
“Γ^Γι ~1%σφΆμ“~τ% έκλο™άς Μο κοιτί8ων ^ Έ™^,;ω 
έβ!ί?ε “ γείίΓΙων ““ ™υ Μθρέως· ’Εάν ί έ'*Ρ*ς καθυστερεί άλλ’ 
εβασιζετο εις τον Μικρασιατικόν Ελληνισμόν (καί ούγί τόν β«θν ’ ' 

χώρον), άλλοϊα θά ί)σαν τ’ αποτελέσματα καί ή έξέλ&ς της ΊστορίΖτ& 

άα;^τίί=ϊΐ “ΤΤ« « £·* Χ^ΖΧΧ,Γ * 
ι.«.ί“»Χ,Κ,£'„ί: * >'«■»■* ·* X.» 

τ™,.!.,. ά^,ίζϊ. ;ί“ ^ Τ’ ”τ1 * *“* 

»*·«■*■ ίη,.,„^Ζ 2 μ ,·τ*™Ζ;··1'ττ· *«ι ■»- 
^ ηγήτορας αυτου =.ις ανεπικαιρον χρόνον2. 

£Ζ ιΤο :α°“5 κ“- **“*■ίν »«. 
διανοητικήν αύτών άνύψωσιν (1453 - 1821) σΓ42 ΤΙ καί 
λογοι, τύπος). ' 21)’ σσ' 42'64 : ΣΧ°^«> Ιδρύματα, σύλ- 

ΚωΤΐΤΕπιτ1ΤΤΡΪ^Γ°ΰ’ Υεν\γΡΐματέως Κθί** ™ Αλυτρώτων Έλλή- 

Αη ΕίΗποΙο^Ι Μαρ Ι1Ια&1ρα1ίη^Μ^!ΙΙΤ?°βλ73μ'.<Χ’ έν ’ΑΘΨ^.1918, 8°, σσ. 80. 

μ™*», 0.:,.:^;:^“—",**,,“**■ —. - -, 

“» *?*'«*χ. 

Ι-ΑείοΜ^,Ι^™;0^;·..^. ^'Λ· Μ — Ι/Η^ίη*»** 

ροον τάς ίλληνικάς (φιλοβενιλλιχάς) άπΊώιΙ’ "*****”" Γ/* 8ωϊ>ώτ·σ1ν, 8ι6 καί έξαί- 

κκχατ^ΑΑστερονάςύΤ-1 ^ "■**■- ’° θίλ^ * 
φύλλου, Μ«ρ„ή ^ 4^·. Κώστα Ν. Τριαν- 

183 ,+ >ν- 
* ** ** 

« ί *Τ*“ ~ 
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Κατ’ ’ίσην μοίραν ανεπίκαιρος ήτο καί ή άπόβασις του Μαίου 1919 εις Σμύρ¬ 

νην, τού "Εθνους διατελουντος έν βαθυτάτω διχασμω, καί της διαστάσεως των 

Συμμάχων (Γάλλων - "Αγγλων) έχούσης ήδη έκδηλουθή Ε Αί πρόσκαιροι δοκι¬ 

μασίαν των έλληνοορθοδόξων πληθυσμών κατά τόν Β Παγκόσμιόν πόλεμόν 

θά κατεγράφοντο μετά πολλών άλλων δεινών τά όποια εΖχον ούτοι ύπομείνει2. 

Εκατόν εξήκοντα έτη μετά τήν σύστασιν τής Φιλικής Εταιρείας καί 

41 μετά τόν θάνατον τού Ελευθερίου Βενιζέλου, ή ιστορική μας όρασις πρέπει 

ν’ άπελευθερωθή άπό τήν έν τώ μεταξύ θριαμβολογικήν ιστοριογραφίαν, τήν 

εξυπηρετούσαν μέν τήν Πελοπόννησον, τό δέ έκθειάζουσαν τήν πολιτικήν 

δράσιν τού μεγάλου Κρητός. Αί μέχρι σήμερον (άπό του 1922 έξ.) λαογραφικαι 

καί γλωσσικαί μελέται 3, αί όποιαι διεφώτισαν τά μέγιστα τόν μικρασιατικόν 

τούτο είναι άνάληθες πρβλ. Χρυσοστόμου Παπαδοπο ύλ ου, 'Η Εκκλησία 

Κωνσταντινουπόλεως καί ή μεγάλη Έπανάστασις τοϋ 1821..., έν Άθήναις 1950, σσ. 

14 - 22 : 'Ο πατριάρχης Γρηγόριος και ή Φιλική Εταιρεία). 

' 1. Δέν παραβλέπιο δτι ή θεωρία περί εθνοτήτων άφ’ ενός καί έξ άλλου το «Ανα¬ 

τολικόν Ζήτημα» (δηλονότι ή άναμενομένη κατάρρευσις τής Όθωμανικής Αύτοκρατορίας 

καί ή διανομή αυτής εις τούς λαούς οίτινες τήν άπήρτιζον ή καί τούς έξ«*— ως οι Ρώσοι ·), 

κατηνάγκασαν εις τά γενόμενα. Άλλ’ δ ψευδοκλασσικισμός, μετατοπίσας το κέντρον βά¬ 

ρους τδ>ν έλληνικών επιδιώξεων άπό τό Βυζάντιον είς τόν Παρθενώνα, μέχρι τής κατά τό 

β' ήμισυ του ιθ' αί. άναπτ>υξεως διαφέροντος περί τάς βυζαντινάς σπουδάς, έζημίωσε τήν 

εθνικήν ύπόθεσιν. 'Η άναβίωσις τής Ελλάδος τοϋ Περικλέους θά ήτο άναβίωσις του Πε- 

λοποννησιακοϋ πολέμου. Ή έπανίδρυσις Βυζαντινής Αύτοκρατορίας των Μακεδονων θά 

μετέθετε τό βάρος είς τήν Μικρασίαν. "Αν δέ κατά τήν άνοιξιν του 1919, καί μετά τούς 

άπό του 1914 διωγμούς, εύρέθη ό Ελληνισμός έν Μικρασί* οΐος εύρέθη, ώργανωμένος 

έκκλησιαστικώς, έκπαιδευτικώς καί κοινοτικούς, τοϋτο ώφειλεν ούχί είς τό «κοινοβουλευ¬ 

τικόν» Ελληνικόν κράτος άλλ’ είς τό «δεσποτικόν» Οικουμενικόν πατριαρχεΐον (καί έν 

τινι μοίρα καί είς τό Πανεπιστήμιον Αθηνών, όπου έσπούδαζον τά στελέχη του ύποδούλου 

Ελληνισμού καί έφρονηματίζοντο τότε). Σημειωτέον δτι ή θεωρία περί εθνοτήτων ούτε 

έλυσε τότε, οϋτε έχει λύσει μέχρι σήμερον τά θέματα πολλών εθνών ύποτεταγμένων (πο- 

λιτικώς ή οίκονομικώς) ύπό άλλα. 

2. Των οποίων πολιτική έκμετάλλευσις έγένετο χάριν τών προσφύγων καί έφημε- 

ριδογραφικώς εξακολουθεί έκτοτε, διαστρεφομένης τής ιστορικής άληθείας, χάριν τής πολι¬ 

τικής σκοπιμότητος, ώστε καί είς τόν τομέα αυτόν (ώς καί είς πολλούς άλλους) ούδεμιαν 

βαρύτητα νά έχη διά τούς πολλούς ή καθαρά ιστορική έρευνα καί μελέτη. 

3. Αδται οφείλονται μέν είς "Ελληνας, διεξήχθησαν όμως πρωτοβουλία τής συζύγου 

τοϋ γνωστοΰ φιλέλληνας διευθυντοΰ τοϋ έν Άθήναις Ιηδίίίΐΐΐ ΡΓβηςδΐδ κυρίας Μέλπως 

ΟοΙ. ΜθγΙΪΘΓ, ιδιαιτέρως δ’ έστράφησαν είς τήν διάσωσιν τών γλωσσικών καί λαογραφικών 

στοιχείων τών προσφύγων καί δή τών προερχομένων έκ περιοχών κατά παράδοσιν κατοι- 

κουμένων ύπό Ελλήνων καί ούχί έποίκων τών ιη' καί ιθ' αί. Καί κατά μέν τήν περίοδον 

491,9 - 1922 ή Ελλάς έπειράθη νά έξερευνήση άρχαιολογικώς τήν απελευθερωθεί σαν περιο¬ 

χήν, ή άπό του 1926 όμως ίδρυθεΐσα «Ακαδημία Αθηνών)) ούδέν έπραξεν υπέρ τής Μι- 

κρασίας. Σημειωτέων οτι οί πρόσφυγες διέσωσαν πολλά κειμήλια (θρησκευτικής τέχνης, 

χειρόγραφα κλπ.) τά όποια μετέφεραν είς τήν έλευθέραν Ελλάδα. Ιδιώματα τών προσφύ¬ 

γων κατέγραψεν ή έν Άθήναις «Γλωσσική 'Εταιρεία», χάριν τοϋ Ιστορικού Λεξικοϋ τής 

Ακαδημίας Αθηνών, καθώς λαογραφικόν υλικόν συνέλεξεν ή «Λαογραφική Εταιρεία». 
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ΖΖΐ Γ??°3ν * ^ της οικονομικής αυτόΰ 

Ζθ7\{ "ΡΤΟν ί8ΐκ0ν μ™’ άλλ’ ή μελέτ?1 ^ όποί« “Χολουθεϊ 
νΖΙ ^Ι σχημ~Κτ1<Ιμθν 7* πλ““”ώσ^> Λ4 τής διακριβώσεως της 

Π 1Τ4ΧΤς ”° κΚτΚΡΡευσ“τ0ς * ^ Οικουμενικού 

Οί έν Έλλάδι πρέπει κάποτε νά έννοήσωμε, δ'τι κέντρου καί ψυχή τοϋ 

Ελλην1σμου υπήρξε καθ δλον τύν μεταξύ 1821 - 1922 χώρον ή κίοταντι- 

νουπολις, οχι «ι Αθήναι. Ή μεταβυζαντινή μας Ιστορία είναι ή βάσις τής 

εθνική μας αυτογνωσίας. Καί τύ δίδαγμα του 1071 (Ματζικέρτ) ούδέποτε 

Ϊ:ί:νΤ0^’ 1°™ έ’πρεπ$ν· X"*™*™* Ηορμοΰ Έλλη- 
ισμύς δεν υπήρξε ποτέ, ούτε κατά τήν κλασσικήν, οίίτε κατά τήν μεσαιωνι¬ 

κήν, ούτε κατα την νεωτέραν περίοδον. Τά έπακόλουθα τά βλέπομεν κατά 

τα τελευταίας δεκαετίας, δτε διαμφισβ,τεϊται ή παρουσία μας εις το ΑίγΧ 

και τας Νήσους. Ούτως ή 'Ελλάς ή ύποία δέν δύναται νά Γκταθή I έ^ 

Β„ οπού εσφυζεν δ ποτέ Έλληνισμές, περισφίγγεται εις αΰτύ τύ λίκνον της 

Λήγοντος Ιουνίου 1977 
Ν. Β. Τ. 

~5.«* 

2. 'Όπερ ούδεμίαν μικρασιατικήν έπαρχίαν διετήρησεν. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

Α' 

Ή μητρόπολις Εφέσου, ή περιοχή της καί αί έπισκοπαί της. 

1. Ποια, μέν ή έξέλιξις τής μεγάλης μητροπόλεως Εφέσου έν 5Ασία 

άπό τής ίδρύσεως αυτής μέχρι καί τής 'Αλώσεως του 1453 δεν είναι έργον 

έμόν ουδέ του παρόντος ι. Νομίζω δ’ δτι πρέπει νά έρευνηθή καί ή μετά τήν 

'Άλωσιν διαμόρφωσις καί λειτουργία αυτής, ημάς δ’ ιδιαζόντως ενδιαφέρουν 

οί προ τής Ελληνικής Έπαναστάσεως καί ευθύς μετ’ αυτήν χρόνοι. Τούτο 

δέ συνδυάζεται προς εύρύν νέον έποικισμόν τής Αίολίδος ίδίφ καί τής Ιωνίας 

υπό των Ελλήνων των έλθόντων έκ Πελοπόννησου (ιδία μετά τά Όρλωφικά 

του 1770) καί των νήσων Κυκλάδων καί Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου κλπ. 

παρακτίων τής Μικρασίας εις τήν υπό των μητροπόλεων Εφέσου καί Σμύρνης 

πνευματικώς διοικουμένην περιοχήν. Έκ τής τοιαύτης μεταναστεύσεως ού 

μόνον ένισχύθη ό πληθυσμός των προϋπαρξασών πόλεων^Κυδωνιές, Σμύρνη, 

Μαγνησία κλπ., άλλα καί ή παιδεία, διά τής ίδρύσεως σχολών οΐαι ή Εύαγγε- 

λική τής Σμύρνης καί δη ή Ακαδημία των Κυδωνιών 2. 

1. Διά τήν προ τοΰ 1453 Εκκλησίαν Εφέσου σημειώ, δτι αυτή έγένετο ένδοξος 

εκ τε τής προς ’Εφεσίους επιστολής τοϋ Αποστόλου Παύλου καί τής έν τή πόλει Εφέσου 

τό 431 συγκροτήσεως τής Γ' Οικουμενικής Συνόδου (καί τής κατά τό 449 Ληστρικής). 

Όμοίως καί έκ των μυθολογουμένων (καί κατά τον παρόντα αιώνα διασαλπισθέντων υπό 

των Τούρκων διά τουριστικούς λόγους) περί τοΰ έκεϊ τάφου τής Θεομήτορος, ώστε πλειστα 

δσα ιστορικά, αρχαιολογικά καί άλλα νά έχουν γραφή διά τήν πόλιν, τάς αρχαιότητας αυτής, 

τά ιερά, τάς Συνόδους, τά σεβάσματα καί διά τήν σχέσιν προς τον Εύ αγγελία τήν Ίωώννην 

καί τήν Άποκάλυψιν τοΰ Ίωάννου, έν ή ή ’Έφεσος είναι μ.ία τών λυχνιών (Άποκάλυψις 

α' 20). Τοΰτο έδωκεν αφορμήν εις τον προ τής Μικρασιατικής εκστρατείας έρευνήσαντα 

ίστορικοαρχαιολογικώς τήν περιοχήν Γεώργιον Λαμπάκην, Επτά Αστέρες 

τής Άποκαλύψεως, ιστορία, ερείπια, μνημεία τών επτά Εκκλησιών Μικράς Ασίας, Εφέ¬ 

σου, Σμύρνης Περγάμου, Θύατε ίρ οι ν, Σάρδεων, Φιλαδέλφειας, Λαοδικείας κλπ. (Τερα- 

πόλεως), Άθήναι 1909, νά σημειώση, μάλλον έρασιτεχνικώς καί μετά πολλών παρεκβά¬ 

σεων, παλαιά τε καί νέα μνημεία καί πληροφορίας περί τής εξεταζόμενης περιοχής : Έν 

σσ. 115 - 125 : Ό Κιρκιντζές. Ή ορεινή ’Έφεσος. Τό χωρίον τοΰ Ύψιπέτου. Έν σσ. 

125 - 131 : Νέα Έφεσος. 8θ&1ει Νυον&. Κουσάντασι. Έν σσ. 291 - 299 : Νΰν Χριστια¬ 

νική Πέργαμ,ος. Έν σσ. 300 - 336: Θυάτειρα. Νΰν Θυάτειρα (Κυθήριοι τουρκοφωνή- 

σαντες). Έν σσ. 337 - 361 Σάρδεις. 

2. Κωνσταντίνου πρεσβυτέρου έξ Οικονόμων, Τά σωζό- 

μενα φιλολογικά συγγράμματα. . ., έκδίδοντος Σοφοκλέους Κ. τοΰ εξ Οικονόμων ίατροΰ, 

Άθήναι, ,αωοδ' (1874). Ματθαίου Π α ρ α ν ί κ α, Ιστορία τής Ευαγγελικής Σχο¬ 

λής Σμύρνης έκ τών πηγών συνταχθεΐσα, έν Άθήναις 1885. Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, 

Σχολεία μετά τήν Άλωσιν κατά' κώδικας τοΰ οικουμενικού πατριαρχείου, ΕΕΒΣ 12, 

1937, σσ. 152 - 153. X ρ. Σ. Σ ο λ ο μ ω ν ί δ η, Ή παιδεία στή Σμύρνη, Αθήνα 1961. 



^ Νικολάου Β. Τουμαδάκη 

2. Κατά το άρχαΐον 1 ακτικον τό φερόμενον ώς συνταχθέν επί Λέοντος Τ' 

του Σοφού καί τοϋ ίεροϋ Φωτίου, ή Επαρχία Ασίας περιλάμβανε τόν μπτρο- 

πολ[τν)ν Εφέσου καί λζ' (37) έπισκοπάς, έν αϊς : Ε') δ Ελαίας, ια') δ 

Βριουλων, εγ') ό Μυρίνης, κβ') ό Περγάμου, κγ') 6 Άναίων, κε') ό Άρκα- 

δίουπολεως, κθ') δ Σκ&ν, λγ') δ Ερυθρών, λα') δ Θεοδοσμ,υπδλεως ^ 

Πεπερινης..., ενω ή έπαρχία Γαλατίας γ’) τδν Ήλ^υπόλεως καί ή Λυ¬ 

δίας α ) τον Σάρδεων, β') τδν ΦΛαδελφείας καί δ') τδν Θυατείρων·. Περί 

ΓΐΜδ^’ΐθ^^Με 1 Τ'"™ *"*?*** * Σμύρνης· -- Χρονικά» 
’ ’ „ ~ 237' Ε1ς Σμύρνην προ του 1810 συναντώμεν διδάσκοντας καί τού? 
ωνσταντινον Κουμαν και Κωνσταντίνον Οίκονόμον τόν έξ Οικονόμων, εΐτα δέ δι’ όλίγον 

χρόνον και τον Θεόφιλον ΚαΊρην. Πρβλ. καί Σ τ α μ. Κ. Κ « ρ α τ ζ ά, Σμύρνης Τρα- 

γ . δίες Δυο «νέ^οτα πούματα σχετικά μέ ταραχές στη Σμύρνη {1788, <τό δεύτεοον μέ 

-α σχολεία) 1810 Αθήνα 1958. Εναντίον τοΰ κλήρου, ώς «ντιτιθεμίνου εις τό'όργον 

ΙΖ π*™ ^ τ0° Κουρουτσεσμέ καί της Σμύρνης, πληροφορούσα ήμας δέ 
περί Κ. Κουμα, είναι συγγραφή κείμενη ένκώδ. μ. Παντελεήμονος 6262, 75-1 {Σ π Λ ά μ- 

πΡ ου,__Κατάλογος Β' σ.427). Πολλά δ’έγράφησαν βιογραφουμένων (ούχί πάντοτε 
μεθοόικως και επαξιως) των διδαξάντων εις τάς Σχολάς. 

Κ » *£“*· Κυδωνιών : Ί ω ά ν ν ο υ’ Ν. Κ α ρ α μ π λ ι ά, Ιστορία των 
Κυδωνιων,^Α , Αθηναι 1949, εν σσ. 112 - 207: Ή Ακαδημία (1802 - 1821). Γ. Β α λ έ τ α 

στορια τής Ακαδημίας Κυδουνιών, «Μικρασιατικά Χρονικά» 4, 1948, σσ. 145 - 208 όπου 

και η άλλη βιβλιογραφία. Εις τήν Σχολήν των Κυδωνιών έδίδαξαν Βενιαμίν ό ΛέσβιοςΓΘεό- 

φίλος Καιρης, Γρηγοριος Σαράφης, κ.ά. Καί έκεϊ καί εις Σμύρνην έγεννήθησαν άντιγνω- 

μιαι,,αι οποιαι μαλιστα έφεραν τούς Κυδωνιάτας εις διάστασιν πρός τόν οίκεΐον άρχιερέα 

Διονύσιον, ην ήρεν άποσταλείς ό Κωνσταντίνος Οικονόμος. Πρβλ. Μαργαρίτου 

’!_υ “ γ7 ε λ 0 υ’ Συ^β°λαί εί? ιστορίαν της Έκπαιδεύσεως έν Μικρά “Ασία πεο 
«^ενοφανηςη Β, 1904, σσ. 78 - 80, 118 - 124, 270 - 279, 345 - 354, 42ΐ'- 424' 465 - 

^;2 (εκ του εν ’Άνδρφ άρχείου τοΰ Θεοφίλου Καΐρη, ϊί ού καί) : Ί. Κ. Β ο γ ι α τ ζ ί- 

ί ° υ’ λ!ε06λλ,5ν1κά ’Ανέκδο ·α· ΔΙΕΕ 7, 1910, σσ. 3 - 68, ιδία έν σσ. 4 - 7 καί 12 - 26 

οπού και γράμματα τοΰ “Αδαμάντιου Κοραή καί Βενιαμίν τοϋ Λεσβίου. ΑΙ μεταξύ των 

διόασκαλων και των Σχολών άντιθέσεις έγεννήθησαν καί έξ άλλων αιτίων καί τής συν- 

τηρητικοτητος “Αθανασίου τοϋ Παρίου (έν Χίω διδάσκοντος). Πρβλ. Νίκον Δ 

Σωτηράκην, «Μικρ. Χρονικά» 7, 1957, σσ. 117-150, καί ’Άλκην Ά γ γ έ- 

λ ° υ’ “ύτόθί’ σσ. 1 - 81. Μία μελέτη περί τής προσωπικότητος καί τοΰ έργου τοΰ Κ. Κούμά 

είναι αναγκαία, καθώς καί άνατύπωσις τοΰ έργου του, πηγής διά τήν Παιδείαν τής έποχής. 

υι μέχρι τουδε γράφοντες όρμώνται περισσότερον από τήν εξαρσιν τοΰ δ ι α φ ω τ ι σ μ ο ϋ 
(γαλλικού τύπου) τ, τήν μελέτην τοΰ παραδοσιακού άνθρωπισμοΰ. 

, Σημε''ωτεον ένταΰΘα δτι τόσον Βενιαμίν ό Λέσβιος, όσον ό Θεόφ. Καΐρης καί ό Σαρά¬ 

φης, ιερομόναχοι καί οί τρεις, ύπήρξαν μαθηταί “Αθανασίου τοΰ Παρίου, πεοί ού βλέπε ιδία 

την εξαίρετου μελέτην τοΰ καθηγητοΰ Δ η μ η τ ρ ί ο υ Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, “Αθανάσιος 

ο Παριος, έν Αθήναις 1961 ( — Έπ. Έτ. Κυκλαδικών Μελετών 4, 1961, σσ. 346 - 422). 

Διά τάς έν^Κυδωνία άντιθέσεις καί τόν ρόλον τοΰ Διονυσίου, Καλλιάρχου βλέπε 

τήν διατριβήν τοΰ ^Νικολάου Γ ρ. Ζ κχαρο πούλου, Δωρόθεος Βουλησμάς 

επι τη βάσει των ανεκδότων αύτοΰ επιστολών, Θεσσαλονίκη 1969, 8°, σσ. (4 +) 205 

(-1- 3), άνασκευάζοντος τά γραφέντα υπό τοΰ ’Άλκη “Αγγέλου. 

1. Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, ΣΘΙΚ (= Σύνταγμα των θείων καί ιερών κανόνων), 

Ή μη-ρόπολις Εφέσου κατά τήν Τουρκοκρατίαν 1 I 

τό 1700 εχομεν Κατάλογον των άρχιερέων τοΰ οικουμενικού θρόνου, έν 

μετά τόν πρωτόθρονον Καισαρείας σημειουνται άνευ επισκοπών : 2. ' 

Εφέσου πάσης Ασίας Θεοφάνης. 6. Ό Φιλαδέλφειας πάσης Λυδίας Μελέ¬ 

τιος. 66. Ό Σάρδεων Έφραίμ Τέλος τό 1855 «Τάξις των θρόνων τής 

“Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας κατά τό Συνταγμάτων» καταλέγει 

δεύτερον τόν «Εφέσου ύπέρτιμον καί έξαρχον πάσης Ασίας κ. ΓΙαίσιον. 

“Έχει επισκόπους δύο : α ) τόν ' Ηλιουπόλεως καί Θυατείρων κ. Διονύσιον 

καί β') τόν Κρήνης καί Άνέων κ. Αμβρόσιον» ·. Έκ τούτων συνάγομεν ότι 

έπί Τουρκοκρατίας αύξομεωΰνται τά όρια τής Επαρχίας Εφέσου, αυτή δεν 

εχει μέχρι τουλάχιστον τοΰ 17103 υποκειμένους έπισκόπους, καί οτι τό 

1855 έχει μόνον δύο, τούξ σημειωθέντας 4. 

'Άλλην έ'νδειξιν περί των υποκειμένων τώ Εφέσου εχομεν άπό τήν 

«Καταγραφήν ακριβή των αύλικών χρεών ’η των υποκειμένων τώ πατριαρχικοί 

οίκουμενικώ θρόνω έπαρχιών. . .» τής 8ης Απριλίου 1825. Εις τήν πρώτην 

τάξιν σημειουνται ώς όφειλέτιδες «αί σωζόμεναι άνεπηρέαστοι έπαρχίαι Και¬ 

σαρείας (διά) γρόσσια 59.000. Εφέσου 150.000. Ηλιουπόλεως 94.500 κα}- 

Κρήνης 38.500» 15, έξ ών ποσών φαίνεται τό πολυάριθμον τοΰ*ορθοδόξου αύτών 

πληρώματος καί ό πλούτος, άν μή καί ή βαρυτάτη φορολογία, δεδομένου οτι 

Ε', έν “Αθήναις 1855, σ. 458. Ο. Ρ α ι* ί Ιι ο γ, ΗϊθΓΟοΙίδ δγηβοθβηιιΐδ αί ΝοΙΐΙΐαβ 

£Γ3β03β Βρίδοορδίαυπι, ΒβΓοΙϊηί 1866, σσ. 60 - 62. Πβ. καί Η. Ο β 1 ί, β γ, Πη§;β<1ηιο1ίΐ6 

«ηθ ιιη^βηϋδβικί νβΓόίίβηίΙΐοΜο ΤθχΙθ 4βΓ ΝοΙίΙί&β θρΐδθορ&Ιιιιιπι, Μϋηοΐιβη 1901, 
σσ. 552 - 553. 

1. “Αθανασίου Παπαδοπούλα υ Κεραμέως, Τακτικόν των “Ορθο¬ 

δόξων Εκκλησιών τής “Ανατολής καί Κατάλογος αρχιερέων άκμασάντων έν αύταΐς μεταξύ 

τοΰ ιζ' καί ιη' αί. .ΔΙΕΕ 3, 1890, σσ. 468 - 478, έν σσ. 469, 471. 

2. Ράλλη-ΙΤοτλή, £νθ“ άνωτ., σ. 513. 

3. I οί αν νου Σοκολωφ, “Επαρχιακά “Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, 

ΓΙέτρογραδ 1915, έν σ. 240 : Τάξις πρωτοκαθεδρίας : Β' (μετά τόν Α' Καισαρείας) 

ό Εφέσου νπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ασίας. 

4. Ωνομασθη Η?αονπολεως καί Θυατείρων καί διά τόν λόγον ότι καί άλλαι έπι- 

σκοπαί ύπήρξαν έν άλλαις έπαρχίαις, ώς ή Ηλιουπόλεως έν Αιγύπτιο καί ή Ηλιουπόλεως 

ή Ιλιουπόλεως τής επαρχίας “Αγκύρας. Τοΰτ’ αύτό παρατηροΰμεν καί δι’ άλλας έπισκοπάς, 

ώς Αρκαδίας έν Κρήτη, Πέτρας έν Κρήτη, Μακεδονία, “Αντιόχεια, Λαοδικείας έν Μικρα- 

σίφ καί “Αντιόχεια. Νεαπόλεως έν Μικρασία, Μακεδονία. Συνεχύθη δέ καί ό Κρήνης πρός 

τον Κρητης καί ο Εύδοκιάδος πρός τόν Εύδοξιάδος ύπό άπροσεκτων μελετητών. 

5. Αύλικά χρέη ήσαν τά ύπό τοΰ οικουμενικού πατριαρχείου συναζόμενα χρήματα 

άπό τούς αρχιερείς, έξ ών κατεβάλλοντο εις τούς Τούρκους τά χαράτζια, τά πεσκέσια (δώρα), 

τα πρός δωροδοκίαν καί διαφθοράν αύτών υπέρ τών Χριστιανών ποσά. Έκ τών ιδίων πόρουν 

έξωδεύοντο καί αί ενισχύσεις τών ενδεών αρχιερέων καί αί φιλανθρωπίαι. Τίσαν δέ πολλοί 
οί ενδεείς, καί αρχιερείς έμπερίστατοι άνευ επαρχίας. 

6. Ευαγγέλου Σαβράμη, Ό κώδιξ τοΰ 'Ηράκλειας “Ιγνατίου, περ. 

«Θρακικα» 5, 1934, σ. 235. Έπιστολάς τοΰ “Ιγνατίου τούτου έδημοσίευσαν διάφοροι 
μελετηταί. 
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12 Νικολάου Β. Τοιμαδάκη 

κατα τους χρονους της Έπαναστάσεως έν γρόσσι ίσοδυνάμ,ει προς χρυσοΰν 

νόμισμα. Η Επαρχία Εφέσου έξ άλλου προσέφερεν εις έρανον του 1848 

γρόσσια 4.500 υπέρ των έν Κουρουτσεσμέ Σχολών1. Ώς είναι φυσικόν, 

υπαρχουν στατιστικάι τής περί τό 1900 άκμής τής περιοχής, δεικνύουσαι 

την εκεί ακμήν του Ελληνισμού2. 

3. Ο πλούτος και η εκτασίς τής επαρχίας, έτι δέ καί ή ασφάλεια των 

εν αυτή Χριστιανών και η ήπια διοίκησις ύπό εντοπίων τουρκοαρχόντων 

(κατ αντιθεσίν προς αλλας ευρωπαίκας περιφέρειας), συνετέλεσεν ώστε ή 

περιζήτητος αυτή μητροπολις σπανίως νά δίδη οικουμενικούς πατριάρχας. 

Διότι οι μητροπολΐται Εφέσου επροτίμων ν’ αναβιβάζουν άλλους εις τό πρόσ¬ 

καιρου πάντως τούτο αξίωμα καί έκεϊνοι παραμονιμώτερον νά διοικούν διά 

τής Συνοόου, τού κύρους αυτών καί τών προσωπικών έν τή βασιλευούση 

γνο^ρίμιών καί τής φιλίας προς τάς άρχοντικάς οικογένειας τών * Ηγεμονιών 

και τους εκαστοτε ισχυρούς Οθωμανούς. Καί οί μέν ομοεθνείς άπέβλεπον εις 

τό νά επηρεάζουν τά πράγματα τής Μεγάλης Εκκλησίας καί ν’ αναβιβάζουν 

εις αρχιερείς (μεταθέτουν κλπ.) τούς εύνοουμένους κληρικούς τού περιβάλ¬ 

λοντος το^ν, οι δέ αλλοεθνείς άπέβλεπον πάντοτε καί εις υλικά ώφελήματα 

τα οποία πλαγιως ή ευθέως είχον έξυπηρετούντες τήν Εκκλησίαν καί τούς 

ισΧυΡουζ αντιπροσώπους αυτής. Οι δέ πατριάρχαι σπανίους άπεπειρώντο νά 

απομακρυνουν εις τας επαρχίας το>ν τούς δυνατούς τών αρχιερέων, ώς ό Εφέ¬ 

σου, καί σπανιώτερον κατώρθωνον τούτο3. 

1. Ίω. Σ ο κ ο λ ώ φ, ένθ’άνωτ., σ. 142. 

2. Στατιστικά!, επαρχίας Ηλιουπόλεως, «Ξενοφάνης» Β', 1904, σσ. 188-191. 

Επαρχία Εφέσου : Μαγνησία, αυτόθι, σσ. 426 - 429. Κυδωνιών, αυτόθι, σσ. 474 - 477. 

Έδρα Κορδελιού, αυτόθι, σσ. 522 - 525. Παλαιότερον :Χ. Δασκαλώκη, Μικρά 

Άσία... Στατιστική τών έν Μαγνησία Σχολείων, περ. «'Όμηρος» Σμύρνης Β', 1874, 

σσ. ·*69 - 477. Περί της διανοητικής καί υλικής καταστάσεως τών παρακειμένων τή Μα¬ 

γνησία χωρίων, αυτόθι Γ', 1875, σσ. 50- 52 (παρατηρήσεις τοϋ Θ. Π. Άλεξόγλου, αυ¬ 

τόθι, σσ. 53 - 54). Β. - Κ. - Β., Διανοητική καί ύλική κατάστασις τών έν Μικρά Άσία: 

ομογενών, Βαϊντήριον, Κιρκαγάτσιον καί Νέαι Φώκαι, αυτόθι Γ', 1875, σσ. 148 - 153. 

3. Δέν υπάρχει άμφιβολία, 6τι όπως καί εις τά κοσμικά πράγματα υπάρχουν οί 

έκμεταλλευταί τών ιδεών, οΰτω καί εις τά εκκλησιαστικά, ούκ ολίγοι πατριάρχαι καί αρχιε¬ 

ρείς επεδιωξαν τους θρόνους προς ίδιον πλουτισμόν (καί τών συγγενών των), επί τή πλάνη 

ότι ό πλούτος θά προ σπορίση αύτοΐς προσωπικήν δύναμιν καί δόξαν. Συνετέλει δέ εις τοϋτο 

πέρα τής άμαθείας καί ή ταπεινή καταγωγή πολλών εκ τών εραστών τών χρημάτων κλη¬ 

ρικών, οίτινες έξεκίνησαν ώς ύπηρέται, παραμάγειροι καί θεληματάρηδες γερόντων αρχιε¬ 

ρέων ή ηγουμένων, ευφυείς δ’ όντες άντελαμβάνοντο πώς εκείνοι έβίουν καί εις τί έχρησί- 

μευον έκείνοις τά συσσιωρευόμενα χρήματα. Ό έχων χρήματα ήδύνατο νά έξαγοράση τήν 

εύνοιαν ισχυρών Τούρκων, ίσχυόντων παρά τούτοις Ρωμιών, καί δή νά καταβάλη, καιρού 

έλθόντος,τό «φιλότιμον» εις τον πατριάρχην τοϋ οποίου έμελλε νά «φιλήση τό χέρι» (ση- 

μειον άποδοχής επικείμενης χειροτονίας) διά τήν τάδε επαρχίαν, καί είς τό ταμεϊον του 

'Η μητροπολις Εφέσου κατά την Τουρκοκρατίαν 13 

Επομένως ή διοικητική ίκανότης άρχιερέως άναλαμβάνοντος μεγάλην 

Επαρχίαν συνίστατο είς τήν έξισορρόπησιν τών τουρκικών απαιτήσεων καί 

τών έκ τής μητροπόλεώς του εισοδημάτων, κατά τρόπον ώστε νά δύναται νά 

λειτουργή ό διοικητικός μηχανισμός τής Εκκλησίας, δηλονότι οί αρχιερείς 

ν’ άγιάζουν τούς πιστούς, διατηρούντες τούς ναούς καί τά μοναστήρια, ν’ άπο- 

φεύγουν τον έξισλαμισμόν του πληθυσμ,ου (καί τό νά παπίση ούτος, παρα- 

συρόμενος ύπό προπαγάνδας), νά έπισκευάζωνται καί ν’ άνακτίζωνται ιερά 

καθιδρύματα, νά συντηρώνται Σχολεία, νά σπουδάζουν τά ιερά (καί θύραθεν 

Κοινοϋ καί είς τούς Συνοδικούς, τούς γραφειοκράτας κλπ. τής πατριαρχικής αυλής τά 

είωθότα πεσκέσια ή χρήματα, ώς καί νά διανείμη τά είς τήν επαρχίαν τής οποίας έξελέγετο 

«κανονικά πεσκέσια» είς κληρικούς καί λαϊκούς (Τούρκους καί Ρωμιούς). Επειδή δέ 

συνήθως δέν είχε πρόχειρα τάς χιλιάδας γρόσσια (φλωρία χρυσά), τά όποια πρός τούτο 

έχρειάζετο, έδανείζετο ταϋτα επί βαρυτάτοις τόκοις έν τή βασιλευούση καί έπρεπε νομί- 

μως ή δυναστικώς (διά τής τουρκικής εξουσίας) νά τά είσπραξη κατόπιν άπό μοναστή¬ 

ρια, ιερείς, ναούς, πιστούς κατά τό παραχωρούμενον αύτώ διά Σουλτανικοΰ μπερατίου 

δικαίωμα (τοΰ όποιου μπερατίου τά έξοδα τής έκδόσεως ήσαν ούκ ολίγα). 

Έάν δέ έλειπον αί κατά καιρούς χορηγίαι τών ήγεμόνων, τών τδάρων καί αί ζητεΐαι, 

άσφαλώς θά είχον άνδραποδισθή καί έκτουρκισθή ιερά καθιδρύματα, έπαρχίαι κλπ., καί 

δή διά τής καθιερώσεως τοΰ μαλικιανέ (έκπαιήσεως ύπό τών Τούρκων εκκλησιαστικής 

επαρχίας, ής οί άλλόθρησκοι ώριζον τον φοροεισπράκτορα ιεράρχην, άνευ γνώσεως τοΰ 

πατριαρχείου). Ή εύσέβεια, ή ή πονηριά, πάντως ή αδάμαστος θέλησις τών 'Αγιοταφιτών, 

τών Σιναϊτών καί άλλων ομάδων μοναχών, καί αί εκκλήσεις τών πατρ(.αρχών πρός τούς 

ορθοδόξους τσάρους καί ηγεμόνας τοΰ Παραδουνάβιου χώρου έσωσε πολλάκις τήν Εκ¬ 

κλησίαν. Καί οί μέν Σλάβοι ήγεμόνες ήσκουν διά τών δωρεών γενικωτέραν πολιτικήν, 

ένώ οί της Μολδοβλαχίας έφιλοτιμοΰντο νά «προστατεύουν» διά τών οργάνων των τήν 

Εκκλησίαν καί νά ασκούν αποφασιστικόν ρόλον είς τά κατ’ αυτήν. Τό τελευταΐον συνε- 

δυάζετο μετά τοΰ διορισμοΰ εύνοουμένων κοσμικών όφφικιαλίοιν (μεγάλων λογοθετών π.χ.) 

της Μ. Εκκλησίας, οί όποιοι έθησαύριζον άναμ,ειγνυόμενοι είς τά τών χειροτονιών καί 

μεταθέσεων ή καί διά της έκχωρήσεως είς αυτούς «εξαρχιών», τών όποιων έκαρποΰντο 

τά δικαιώματα, τοΰ πατριαρχείου καθιστάμενου οΰτω πτωχοτέρου. Αλλά καί τά έσοδα 

τούτων συχνάκις περιήρχοντο είς τούς Τούρκους! 

Εΰλογον δ’ είναι ότι κατά τούς τεταραγμένους χρόνους καθ’ οΰς ή Όθωμανική 

Αυτοκρατορία ήσχολεΐτο μέ πολέμους είτε έν τή Δύσει είτε έν τή Ανατολή καί είχε χρείαν 

μεγάλην χρημάτων καί εφοδίων, είς ούδέν ίσχυον τά προνόμια τής Εκκλησίας, ή οποία 

έπρεπε νά έφοδιάση τό κράτος μέ άργυρον (διά τήν νομισματοκοπίαν), γρόσσια ή άλλα 

εφόδια κατ’ άποκοπήν οριζόμενα, καί ταΰτα έπρεπε νά συγκεντρωθούν μερίμνη τοΰ Πατριάρ- 

χου, καταμεριζομένης ύπ’ αύτοΰ τής έπιβαρύνσεως είς τάς δυστυχείς έπαρχίας τοΰ θρόνου. 

Καί διά μέν τήν Θράκην καί τάς πλησιοχώρους έπαρχίας ήδύναντο νά επεμβαίνουν οί τών 

ήγεμονιών, άλλά άπωτέρω, τί ήδύναντο νά πράξουν είς τήν Κύπρον, τήν Κρήτην, τήν 

Αντιόχειαν, τήν Αίγυπτον, τά Ιεροσόλυμα, όπου οί τοπάρχαι της Τουρκίας είχον σχε¬ 

δόν άνεξέλεγκτον εξουσίαν; 

Ή καταδίκη λοιπόν συλλήβδην τών εκκλησιαστικών καί τών εύπορων προγόνων 

μας είναι εΰκολος, άλλ’ ούχί δικαία. Διότι τό σύστημα ήτο πονηρόν καί ή ανελευθερία καί 

ή βαρβαρότης έβάρυνε κατά παντός καί έκ φύσεως χρηστού χαρακτήρας, διέφθειρε δέ τούς 

άμαθεΐς, φιλάρχους καί άδυνάτους. 
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αναγκαίως) Γραμματα οί πολυάριθμοι κληρικοί καί οι άναγκαιοΰντες τη Εκ¬ 

κλησία κοσμικοί, καί ένί λόγω νά έλαττώνται τά δεινά των υποδούλων .καί, 

χωρίς νά προβάλλεται ό πλούτος ή ή ισχύς αυτών, οσάκις διέθετον τοιαΰτα 

μέσα, νά κραταιουται ό κεντρικός κορμός της Μ. Εκκλησίας. Αΰτη έν τω Φανα- 

ρίω εζεπαίδευε πολιτικώς πολυάριθμα στελέχη τά όποια έξαπέστελλεν άνά τά 

περατα της εκκλησιαστικής αυτής δικαιοδοσίας. Καί ήσαν ταύτα ού μόνον 

οί έν τοΐς Πατριαρχείοις διαιτώμενοι εις την υπηρεσίαν της Μ. Εκκλησίας, 

α?Λα και οι εκκλησιαστικοί των αυλών τών γερόντο^ν κά. ισχυρών μητροπολι¬ 

τών, πρωτοσυγκελλεύοντες καί άρχιδιακονοΰντες (καί υπό γηραιών παρα- 

μαννών υποστηριζομενοι και εις τά μυστήρια τής «καρακαζάνας» μυηθέντες). 

4. Προκειμένου λοιπόν περί τής Εφέσου, ή επαρχία Ασίας θά ήδύνατο 

να θρέψη πολλούς, άν τό σύστημα ήτο δημοκρατικώτερον, καί μάλιστα αφού 

περιελάμβανε χώρους όπου είχον διαλάμψει αί έπαρχίαι τής Φιλαδέλφειας, 

τών Σάρδεων κά. επισκοπών καί άρχαίων μητροπόλεων. Άλλ’ εις τον Εφέσου 

ήρκει να λειτουργή η διοικησις τής επαρχίας του διά τιτουλαρίων επισκόπων, 

τούς οποίους εύδοκιμοΰντας προήγεν εις επισκόπους τών δύο ύπ’ αυτόν επι¬ 

σκοπών, τών κυρίαρχων τούτων επισκοπούν προαγομένων πάλιν είς μητρο- 

πολεις εζω τών ορίων τής Εφέσου. Άλλα καί τό σύστημα τούτο δεν ήτο 

παλαιόν, έλειτούργησε δέ κυρίως μεταξύ τού 1750 καί 1821, οτε καί διηρ- 

θρώθη, τό πριν τού Εφέσου περιστατικώς μόνον δυναμένου νά προτείνη καί 

εκλεξη τον κατα χώραν τιτουλάριον επίτροπόν του. 

Καί ήτο μεν ό Εφέσου δεύτερος τή τάξει τών μητροπολιτών τού οικου¬ 

μενικού θρόνου, δυναστεύοντας τότε τών τε άλλων τριών ορθοδόξων άνατολι- 

κών πατριαρχείων και της Εκκλησίας Κύπρου, άλλ’ ή έκτασις τής επαρχίας 

του και τα εισοδήματα αυτής καθίστων την μητρόπολίν του την περιφανε- 

στεραν. Διεμενε διαρκώς εις την Κοονσταντινούπολιν (εκτός εάν έπεσκέπτετο 

την επαρχίαν του παροδικώς ή «εξωριζετο» είς αυτήν), είς προάστιον τής 

οποίας διετήρει μεγαλοπρεπή οϊκησιν, αυλήν, καί θεραπείαν. Συνεδέετο μετά 

τών ηγεμονο^ν Μολδαβίας καί Βλαχίας καί τών έν ταις αύλαΐς αυτών άρχόντο>ν 

και διδασκάλων, ενίσχυετο υπ αυτών όλο^ν, έστηρίζετο έπ’ αυτών, τών όποιων 

πλειστακις ετελει (ως καί οί λοιποί «γέροντες») τάς θελήσεις, άνεβίβαζε 

καί κατεβίβαζε πατριάρχας, εξέλεγε, μετέθετε, προεβίβαζεν άρχιερεΐς (έκ τής 

ίδιας του θεραπείας, διακόνων, άρχιδιακόνων, πρώτοσυγκέλλων κ.ά.), διέ¬ 

θετε δέ πολιτικότητα. τόσην, ώστε ού μόνον νά μή τον κλονίζουν αί άλλα- 

ξοπατριαρχειαι (πολλάκις ένεργούμεναι υπό ή διά τών Τούρκων, καί τή 

υποκινήσει τών ένδιαφερομένων κληρικών τε καί λαϊκών), άλλά καί αί μετα- 

βολαί εί'ς τε την διοίκησιν τών ηγεμονιών καί είς τά σουλτανικά άνάκτορα, 

όπου ού μόνον βεζύρηδες κ.ά. δυναστεύοντες έπιπτον καί άπεκεφαλίζοντο, 

κατασχομένης τής περιουσίας τοίν, άλλά καί σουλτάνοι κατήρχοντο τού θρόνου 

15 Ή μητρόπολις Εφέσου κατά τήν Τουρκοκρατίαν 

καί εθανατοΰντο. "Ωστε ή ησυχία τού ορθοδόξου πληρώματος τής Ασίας νά 

έξαοτάται εκ παραγόντο^ν ολο^ς άσχέτων προς αύτό. Ή ύπαρξις τών δυνατών 

τούτων αρχιερεών, οσονδήποτε καί άν φαίνωνται είς ημάς ό πλούτος των καί 

αί εισπράξεις των έκ τών άναδείξεων καί μεταθέσεων φρικαλέαι, καθίστα 

αυτους ίσχυρους παράγοντας τής ζωής τού Γένους καί προστάτας αύτού, 

δηλονότι τής ζωής, τής οικονομικής του ισχύος καί, έν προκειμένω, τής Παι¬ 

δείας αύτού, διά τής χρησιμοποιήσεως εγγραμμάτων κληρικών, τής ένίσχύ- 

ρεως ή και ιδρύσεως ναών καί Σχολείων καί τής συντηρήσεως τής πίστεως 

καί τής έλπίδος τού Γένους. 

Αν δέ ο μέγας πακτωλός ό συσσωρευόμενος είς τό Πατριαρχεΐον (την 

Κασσαν τού Κοινού) μετεβάλλετο πάντοτε είς δυσβάστακτα χρέη προς Αρμέ¬ 

νιους και Εβραίους τοκιστάς, άμέσως απαιτητά, τούτο άποδοτέον είς τάς 

βαρυτατας υποχρεο^σεις τής Μ. Εκκλησίας προς τούς Τούρκους, είς τά θυλά¬ 

κια τών οποίων κατηντων αί φορολογίαι τών έκκλη σι αστικών άρχόντων, 

προφάσεσιν έκλογής πατριάρχων, έγκαταστάσεως άρχιερέων, έπιληψίμου 

διαγωγής έναντι τού ’Οθωμανικού Κράτους, καί πολυαρίθμων σκανδάλων 

προκαλουμένων υπό ασυνειδήτων φιλάρχων. * 

5. Κατά ταύτα αί δύο έπισκοπαί τού Εφέσου αί μετά τό 1710 συστα- 

θείσαι. ως περιλαβοΰσαι τμήματα τής λίαν εκτεταμένης επαρχίας του, ίδρύ- 

Οησαν κατα ή μετά τον δεκατον όγδοον αιώνα. Καί ή μέν ' Ηλιουπόλεως καί 

Θύατείρουν συνεστήθη έπί πατριάρχου Σαμουήλ κατ’ Ιούλιον 1774, αιτήσει 

τού τότε μητροπολίτου Εφέσου Μελετίου ', ή δέ επισκοπή Κρήνης καί Άνέων 

έπί πατριάρχου Γρηγορίου Ε' κατά Νοέμβριον 1806, αιτήσει τού τότε Εφέ¬ 

σου Διονυσίου 2. 

Επειδή όμως ο εκαστοτε Εφέσου διέμενε συνήθως έν τή βασιλευούση, 

ως φαίνεται εκ πολυάριθμων υπογραφών τών μητροπολιτών τής επαρχίας 

ταυτης και προηγουμένως άλλ’ ιδία κατά τον ιη7 αιώνα είς συνοδικά έγγραφα, 

ή δέ μητρόπολίς του ήτο ή πλέον εκτεταμένη έπαρχία, διφκει ταύτην διά 

τιτουλάριοί επισκοπών (τους οποίους έχειροτόνει είτε έν Κωνσταντινουπόλει 

είτε εκεί), λαμβανοντων ως τίτλον τής ψιλής έπισκοπής των ενα τών συνήθων 

τών διαλαμψασών έπισκοπών είς τον εύρύτερον χώρον τής έπαρχίας Εφέσου 

(είτε αί διαλάμψασαι άνήκον άρχαιόθεν αύτή, είτε περιήλθεν ό χώρος των 

εις την επαρχίαν Εφέσου κατά τήν Τουρκοκρατίαν). 

Ακριβώς δ η αναπτυξις ή άραίωσις τού πληθυσμού, αί τύχαι αύτού 

κατά τήν υπαγωγήν τού χώρου ένωρίτατα υπό τούς Μουσουλμάνους (προ τής 

άλωσεως, αρχομένου τού ιδ' αί.), έκανόνιζον κατά τό παρελθόν τον περιορισμόν 

1 . Μανουήλ Ί. Γ ε 8 ε ώ ν, Πατριαρχικοί Πίνακες, σ. 663. 

2. Αυτόθι, σ. 680. . 
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ή την αύξησιν των επισκοπών η την εις ανεξαρτήτους άνάδειξιν αυτών και την 

έκ τής επαρχίας Εφέσου δημιουργίαν νέων μητροπόλεων *. Μολονότι δέ τά 

ευθυς μετά την Αλωσιν του 145ό είναι σκοτεινά πως, υπάρχουν όλίγαι τίνές 
ειδήσεις. 

Ούτω περί μέν τής παλαιόθεν άποσπάσεως από τής επαρχίας Εφέσου 

τής Σμύρνης 2, και τής ευθυς μετά την "Αλωσιν διεκδικήσεως ύπ’ άμφοτέρων 

τής εις τον Εφέσου άνηκούσης έπαρχίας Μαγνησίας3, έπισκοπής ούσης, η 

τής Νέας Φο^καίας 4 θά εϊπωμεν μόνον οτι ό Εφέσου Νεόφυτος 1467 /1468 

(μαρτυρούμενος καί τό 1477) διά πολιτικούς λόγους έγκατέλειψε τό 'Αγιο- 

σουλούκ ("Εφεσον) καί έγκατεστάθη εις Μαγνησίαν τήν υπό Σιπύλω5. 

Εις τήν διευθέτησιν τής διενέξεως συνετέλεσε καί τό οτι διάδοχός του έγέ- 

νετο μετατεθείς εκ Σμύρνης ο Δανιήλ 6. Δεν πρόκειται έπομένως ν’ άπασχο- 

λ/)ση ημάς παραλληλως η ιστορία τής μητροπόλεως Σμύρνης, ή οποία λαμπρύ¬ 

νεται τοσοΰτον όσον αυξανει 6 ελληνικός πληθυσμός καί τά εκπαιδευτικά 

καί εκκλησιαστικά ιδρύματα τής εκεί Κοινότητος. 

Παρατηρώ μόνον οτι α') * Υπάρχουν περιπτώσεις καθ’ ας ό Σμύρνης 

προσλαμβάνει τιτουλαρίους έπισκόπους υπό τίτλον διαλαμψάσης έπισκοπής 

τής επαρχίας Εφέσου, β') Εις εσχάτους χρόνους ή θερινή έδρα τού μητροπο¬ 

λίτου Εφέσου ήτο τό Κορδελιό, προάστειον τής Σμύρνης καί γ') "Οτι ώς 

διεμορφουτο ή επαρχία Εφέσου έδιχάζετο μεταξύ τών παλαιών επαρχιών 

Αιολιδος, Ιωνίας, Αυδιας, φθανουσα καί μέχρι τής Καρίας. *Υπό τουρκικήν 

διοικητικήν άποψιν υπήγετο εις τήν εύρυτέραν επαρχίαν ’Αϊδινίου. 

Ταυτην, την επαρχίαν Εφέσου, δύναταί τις νά περιλάβη παραθαλασσίως 

μ.εν απο τών Κυδωνιών ( Αίβαλι), μέσ<ρ Μυρίνης, Ερυθρών, τής έναντι τής 

Χίου Ελαίας, μέχρι τής Κρήνης (Τσεσμέ) καί τής Νέας Εφέσου, άφιεμένης 

έξω τής περιοχής του Σμύρνης. Έσωτερικώς δέ περιελάμβανε τότε τήν Πέρ¬ 

γαμον, τήν Φιλαδέλφειαν (άργότερον άποσπασθείσας), τά Θυάτειρα (’Άκ 

Χισάρ, Λυδίας) καί φυσικά τήν πολυάνθρωπον Μαγνησίαν, οπού έζων 25.000 

Ελληνες. Ισοστασιος ήτο ο πληθυσμός τών ελληνικών Κυδωνιών, αλλά καί 

1. Βλ. κατωτέρω. 

2. Χρήστου Σ ω κ ρ. Σολομωνίδη, Ή Εκκλησία της Σμύρνης, “Αθήνα 

1960. ΓΙρβλ. καί τό άρθρον : Σμύρνης μητρόπολις έν ΘΗΕ 11, 1967, στηλαι 248 - 285. 

3. Ό κώδιξ Έσφιγμένου 2144, 1.31 (Σ π. Λάμπρο υ, Κατάλογος, Α', σ. 186) 

περιλαμβάνει καί : Σιγίλλιον περί της έπισκοπής Μαγνησίας τοΰ έτους ,ς^οε' (= 1467)· 

έγράφη δέ τό 1577 καί κτήτορα είχε τον Εφέσου Αθανάσιον. 

4. Και αι δυο υπηγοντο αρχαιοθεν εις τον Εφέσου. Σημειοιτέον οτι ή Νέα Φώκαια 

κεϊται 45 χιλιόμετρα βορειοδυτικώς της Σμύρνης. Βλέπε καί τήν έπομένην σημείωσιν. 

5. Αθανασίου Παπαδοπούλου Κεραμέως, Μαγνησία ή υπό Σι¬ 

πύλω καί αί μητροπόλεις Εφέσου καί Σμύρνης, ΔΙΕΕ 2, 1889, σσ. 650 - 660. 

6. Πρβλ. Ν. Λ. Βέην, ΕΕΒΣ 14, 1938, σσ. 338 - 341, 3που καί ή λοιπή 
βιβλιογραφία. 
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>ν ή τήν εις ανεξαρτήτους άνάδειξιν αυτών καί τήν 

^μίουργίαν νέων μητροπόλεων Μολονότι δε τά 

1453 είναι σκοτεινά πως, υπάρχουν όλίγαι τινές 

λαιόθεν άποσπάσεως άπό τής επαρχίας Εφέσου 

I μετά τήν Άλωσιν διεκδικήσεως ύπ’ άμφοτέρων 

σης επαρχίας Μαγνησίας3, επισκοπής οΰσης, ή 

ωμεν μόνον 8τι ό Εφέσου Νεόφυτος 1467 /1468 

Π διά πολιτικούς λόγους έγκατέλειψε το 'Αγιό- 

'κατεστάθη είς Μαγνησίαν τήν υπό Σιπύλωδ. 

/έξεως συνετέλεσε καί τό οτι διάδοχός του έγέ- 

ό Δανιήλ6. Δέν πρόκειται επομένως ν’ άπασχο- 

ορία τής μητροπόλεως Σμύρνης, ή οποία λαμπρο¬ 

ί ό ελληνικός πληθυσμός καί τά εκπαιδευτικά 

τής εκεί Κοινότητος. 

//) 'Τπάρχουν περιπτώσεις καθ’ άς ό Σμύρνης 

Επισκόπους υπό τίτλον διαλαμψάσης επισκοπής 

ίϊς εσχάτους χρόνους ή θερινή έδρα του μητροπο- 

ελιό, προάστειον τής Σμύρνης καί γ') "Οτι ώς 

ίσου έδιχάζετο μεταξύ των παλαιών επαρχιών 

9άνουσα καί μέχρι τής Καρίας. 'Τπό τουρκικήν 

είς τήν εύρυτέραν επαρχίαν Άϊδινίου. 

5φέσου, δύναταί τις νά περιλάβη παραθαλασσίως 

βαλί), μέσω Μυρίνης, Ερυθρών, τής έναντι τής 

γης (Τσεσμέ) καί τής Νέας Εφέσου, άφιεμ,ένης 

Ίς. Έσωτερικώς δέ περιελάμβανε τότε τήν Πέρ- 

χργότερον άποσπασθείσας), τά Θυάτειρα ("Ακ 

ήν πολυάνθρωπον Μαγνησίαν, οπού εζων 25.000 

πληθυσμός των έλληνικών Κυδωνιών, άλλά καί 

Βολομωνίδη, Ή Εκκλησία της Σμύρνης, Αθήνα 

:νης μητρόπολις έν ΘΗΕ 11, 1967, στηλαι 248 - 285. 

144, 131 (Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος, Α', σ. 186) 

τής επισκοπής Μαγνησίας του έτους ,ςΤίοε' (= 1467)* 

είχε τύν Εφέσου Αθανάσιον. 

/αιόθεν είς τον Εφέσου. Σημειωτέου 8τι ή Νέα Φώκαια 

ώς τής Σμύρνης. Βλέπε καί τήν έπομένην σημείωσιν. 

αδοπούλου Κεραμέως, Μαγνησία ή ύπο Σι- 

• καί Σμύρνης, ΔΙΕΕ 2, 1889, σσ. 650 - 660. 

ΕΕΒΣ 14, 1938, σσ. 338 - 341, οπού καί ή λοιπή 

1-3-1978 

ΠΕΛΛΓΟΙ: 

21. ΣΑΜΟ) 

ή Κλίμα £, 1:2.500.000 Λ 
1γ»Λ« «μ 6τρ«ν 

ΙΙ^ιλιΛί-.. δή'ι το" χαρτον Η,Γ» χιλϊόμίτροί ««- -τγ| 

ΥΠΟΜ^ΙΙΜΑ 
Ο ΙΙρωτεύουσσι Νομών 
φ >> 
Ο >} ίί,αίάοων 

Κίχλάδ'Λν 

ί.» ϋ’υ3«ίό;>θ)ΐι 

\:ο. ΓΗ)»Μ 

Εκκλησιαστική έπαρχία Ασίας (Εφέσου). 

(Χάρτης παρά Μ. Εύαγγελίδη, * Υπόμνημα περί των δικαιωμάτοιν..έν Άθήναις 1918). 
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εις 'Αλάτσαλα, Μενεμένην, Πέργαμον, Φώκαιαν, εις Άννισα (οπού ή επι¬ 

σκοπή Άνέων) ύπηρχον πολυάριθμοι Όρθόδοξοι. Είναι ζήτημα άν υπήρξε 

ποτέ πολυανθρωποτέρα εις έκτασιν καί ορθόδοξον πληθυσμόν επαρχία του 

οικουμενικού θρόνου υπό ένα μητροπολίτην. 

Καί μέχρις ού ό πληθυσμός ήτο καί διεσκορπίσμένος καί όλιγανθρωπό- 

τερος καί αί λατρευτικαί του άνάγκαι δυσκολώτερον εξυπηρετούντο (διά τής 

άνεγέρσεως ή λειτουργίας ναών), ό μητροπολίτης έπήρκει μονος. Αφ ής 

δμοις καί αί έλευθερίαι ήσαν πλειότεραι καί ή εύημερία των Όρθοδόξων και 

ό άριθμός αυτών μεγαλύτερος, ό Εφέσου διήρεσε την επαρχίαν του εις δύο 

έπισκοπάς καί τον κορμόν αύτής διώκει διά τιτουλαριουν επισκοπών. Αι ανα- 

συσταθεϊσαι έκ τώιν παλαιοίν επισκοπούν ήσαν, ώς είπομεν, άφ’ ενός ή Ηλιου¬ 

πόλεως καί Θυατείρο^ν, εξ άλλου δέ ή Κρήνης καί ’Ανέων. Και η μεν πρώτη 

διηκόνει τό Άϊδίνιον, ή δέ δευτέρα την περιοχήν Τσεσμέ. Επομένως ή Μα¬ 

γνησία καί αί Κυδωνίαι διωκοΰντο διά τοΐν τιτουλαρίων επισκοπών του Εφέ¬ 

σου, οί όποιοι συνήθως έλάμβανον τίτλους έκ τών διαλαμ.ψασών επισκοπών 

Άρκαδιουπό?νεως ή Ελαίας, Ερυθρών, Θεοδοσιουπολεως1 2 * *, Μυρινης, Σιων. 

Σημειωτέον ότι παλαιότερον καί τά Μοσχονήσια ύπήγο^το εις τον Εφέ¬ 

σου, είτα όμως ύπήχθησαν εις τον Σμύρνης καί έκεΐθεν άπήρτισαν ιδίαν επι¬ 

σκοπήν (καί μητρόπολιν). Στενότατα δ’ ήσαν συνδεδεμενα προς τας Κυδω¬ 

νιάς (Άϊβαλί). 

Διά ν’ άν ακέφαλα ιοόσω, έκ τής έπαρχίας Εφέσου κατά τήν Τουρκο¬ 

κρατίαν προέκυψαν αί. έπισκοπαί (ή μητροπόλεις) Σμύρνης, Ήλιουπολεως, 

Θυατείρων, Κρήνης, Άνέων, αί προϋπάρξασαι Φιλαδέλφειας, Περγάμου και 

εις έσχάτους χρόνους Βριούλων, Μοσχονησίο^ν, Κυδο^νιών. Τινες τών μετα¬ 

βολών έγένοντο εις περίοδον ευφορίας καί όραματισμών προ τής μικρασιατικής 

καταστροφής, επί πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη (1921 - 1922). Οί ίεράρχαι 

τών περιοχών αυτών οσοι δεν έμαρτύρησαν, εφθασαν πρόσφυγες εις την ελευ- 

θέραν Ελλάδα, οπού καί «άποκατεστάθησαν)>. 

6. Παρ’ όλον ότι ήτο τόσον εκτεταμένη ή έπαρχία Ασίας - Εφέσου, 

καί πέριέκλείε τόσον χριστιανικόν πληθυσμόν, καί δή συμπαγή εις ωρισμενας 

περιοχάς, ώς ή Μαγνησία, τό Άϊδίνιον καί αί Κυδωνίαι, αυτή τε καί ή περιοχή 

τής έπαρχίας μητροπόλεως Σμύρνης εξηρτώντο εν πολλοΐς απο την επαν- 

δρωσιν έκ τών Μοσχονησίων, τής Χίου, τής Μυτιλήνης, τής Άνδρου, Πάτμου, 

χώρων όπου ήκμαζεν ή μοναστική ζωή καί έμορφοΰντο θρησκευτικώς λόγιοι 

διδάσκαλοι - ιερωμένοι, προερχόμενοι έκ του μοναχικού βίου, οι οποίοι κατ 

1. "Αλλη είναι ή ’Αρκαδιούπολις, έπισκοπή ύπαγομένη ύπό τον μητροπολίτην 

'Ηρακλείας έν Θράκη. 

2. Θεοδοσιούπολις μητρόπολις κατά τον ιη' έν Έρζερούμ, ύπηγετο εις τον Αντιό¬ 

χειας, ήτο δ5 άσχετος πρός τήν του Εφέσου. 

Έπετηοϊς "Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, τόμος ΜΓ' 2 
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ανάγκην έλάμβανον και παιδείαν γραμματικήν του καιρού έκείνου. Λάτμος 

δεν υπήρχε πλέον καί ή διάδοχος Πάτμος δεν ήδύνατο νά έξασκήση άμεσον 

επιδρασιν. Απο τής πλευράς ταύτης ή Δυτική Μικρασία δεν ήδύνατο νά παρα- 

βληθή ου μονον προς τήν Πελοπόννησον ή τήν Θράκην, άλλ’ ούδέ τον Πόντον 

και την Καππαδοκίαν. Τό δέ σύστημα τής εμμέσου καί μακρόθεν διοικήσεως 

(εκ Κωνσταντινουπόλεως), συνδυαζόμ,ενον προς τήν ταχεΐαν άνάπτυξιν των 

αστικών κέντρων (έν Σμύρνη καί Κυδο^νίαις), μετετόπισε τήν μέριμναν τής 

συγκροτήσεως των Σχολείων, τής διοικήσειος αυτών καί τοΰ καταρτισμού 

(νεωτεριστικών) προγραμμάτων άπό τήν Εκκλησίαν εις τάς όργανωθείσας 

έλληνικάς Κοινότητας τής περιοχής, διοΐκουμένας υπό πλουσίων εμπόρων κ.ά. 

κοινωνικών παραγόντων. Μή λησμονώμεν δέ ότι οι μαθηταί τών Σχολών 

αυτών δεν ή σαν όλοι έντόπιοι. 

Εαν, νομιζίο, η αναπτυξις τών έν Μολδοβλαχία μοναστηρίων είχε τό 

άνάλογόν της εις τον χώρον τής Δυτικής Μικρασίας, ή διάβρωσις τοΰ μωα¬ 

μεθανικού στοιχείου προ τοΰ 1821 θά έπέτρεπε τήν αποτελεσματικήν εξέ¬ 

γερσην τής περιοχής κατά τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν. Απεναντίας ή 

άμεσος καί ολοσχερής καταστροφή τών Κυδωνιών καί τά βάρβαρα πλήγματα 

κατά τών Χριστιανών τής όλης περιοχής, ήμπόδισαν τήν τε έκδήλωσιν καί 

την επεκτασιν τής Ελληνικής Έπαναστάσεως εις τον μικρασιατικόν χώρον 

και την εξ αυτου οικονομικήν ενίσχυσιν τοΰ Άγώνος. Ή άκινητοποίησις τοΰ 

πληθυσμού τούτου άφ’ ενός μεν έστέρησεν τήν Εκκλησίαν τών ταγών της, 

εξ άλλου δε ετρεψε τους συνειδητούς καί προθύμους νά πολεμήσουν πολίτας 

προς τάς νήσους καί τήν Πελοπόννησον. Ούτως άπεφεύχθη πλήγμα κατά τής 

* Οθωμανικής Αύτοκρατορίας τό όποιον θά ήδύνατο ν’ άποβή καίριον, άν ό 

άγων ήτο πολυμέτουπος καί ή δυτική παραλία τής Μικρασίας ανάστατος. 

7. Εύτύχημα διά τήν επαρχίαν υπήρξεν ή άνάρρησις εις τον θρόνον τοΰ 

Εφέσου Διονυσίου Καλλιάρχου τοΰ άπό Ααρίσσης (1804).Οΰτος κατήγετο μέν 

εκ Χίου, αλλ’ ή μεγάλη οικογένεια τών Καλλιαρχών συναντάται πριν έν Μυκόνω 

και Τηνφ. Είχε δέ ό Διονύσιος φέρει έκ Θεσσαλίας τήν πείραν έξ άγαθών έ'ργων, 

καί μολονότι ό ίδιος δεν έγραψεν, ήτο εις άκρον φιλόμουσος καί διοικη- 

τΐκώς ικανός. Διαμένουν εις Κωνσταντινούπολή καί έκειθεν έπισκεπτόμενος 

τήν επαρχίαν του, ήδυνήθη νά ένισχύση τήν παιδείαν, ν’ άνεγείρη ναούς, νά 

μόρφωση καί χρησίμοποιήση έκκλησιαστικά στελέχη. Παρ’ δλον ότι ή έπαρ- 

χία του ύπήγετο εις άνεκτικούς καί φίλους τής ίσοπολιτείας μουσουλμάνους 

άρχοντας, ό Διονύσιος διεκινδύνευσε τήν έ'νταξίν του εις τήν Φιλικήν Εται¬ 

ρείαν, τούτο δ’ έπλήρωσε διά τοΰ απαγχονισμού του τήν ΙΟην Απριλίου 1821 

έν Κωνσταντινουπόλει, τήν αυτήν ημέραν τοΰ μαρτυρίου Γρηγορίου τοΰ Ε'. 

Αλλα πλην του προσωπικού του μαρτυρίου, οι αρχιερείς τής έπαρχίας του 

ήναγκάσθησαν νά κρυβοΰν καί έν συνεχεία νά δραπετεύσουν καί έλθουν εις τήν 
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έπαναστατημένην Ελλάδα, επομένως άνετράπη ή όργανωθεϊσα ύπ’ αυτών 

διοίκησίς. 'Η Σχολή τών καεισών Κυδίονιών έ'κλεισεν, ή πρόοδος ής έγένετο 

οδηγός άνεκόπη. Ταχέως όμως μετά τήν Έπανάστασιν άνέλαβεν ή όλη περιοχή 

υπό άλλους αρχιερείς. Αλλά τό κέντρον έκ τής Μαγνησίας καί τώ>ν Κυδωνιών 

μετετοπίσθη εις τήν παράλιον Σμύρνην. 

Ή Μικρασιατική καταστροφή καί ή έπακολουθήσασα αυτήν άνταλλαγή 

τών πληθυσμών έπέφεραν τήν έκρίζωσιν τοΰ Έλληνοορθοδόξου' πληθυσμού 

καί τών ταγών αύτοΰ άρχιερέων. Οί πληθυσμοί, όσοι δεν έσφάγησαν άπεμα- 

κρύνθησαν, οί ναοί έβεβηλώθησαν, τά σχολεία, αί βιβλιοθήκαι, τά σα>ματεΐα 

διηρπάγησαν, έξηφανίσθησαν *. Τήν τύχην τοΰ Διονυσίου ήκολούθησεν ό Σμύρ¬ 

νης Χρυσόστομος2, ό Κυδωνιών Γρηγόριος3, ό Μοσχονησίων Αμβρόσιος4 

καί εκατοντάδες κληρικών, όσοι δεν κατέφυγον εις τήν έλευθέραν Ελλάδα. 

Άλλ’ ούδέ αί ψιλαί έπισκοπαί ή μητροπόλεις διετηρήθησαν έπί πολύ, ώς «δια- 

λάμψασαί» ή τίτλω κενώ, ώς ή τής Εφέσου, τών Τούρκων άπαιτησάντων 

συν τώ χρόνιο νά μή όνομάζωνται ύπό τοΰ οικουμενικού πατριαρχείου διά τών 

άρχαιόθεν παραδοθέντων ονομάτων μητροπόλεις «τουρκικών επαρχιών». 

Ούτως επαρχία, ήτίς συνεδέθη μέ τον Μάρκον Ευγενικόν καί τον Διονύσιον 

Καλλιάρχην, δεν υπάρχει πλέον ούτε κατ’ όνομα μετά τον θάνατον τοΰ οικου¬ 

μενικού πατριάρχου πρώην Κωνσταντινουπόλεως Μαξίμου Ε' (1.1.1972), 

τοΰ μετά τήν «παραίτησίν» του όνομασθέντος «προέδρου Εφέσου» (Όκτώ- 

βριος 1948-31 Δεκεμβρίου 1971). 

1. Μεταξύ πολλών άλλων τά της τύχης τών έν τή πρώην εκτεταμένη επαρχία Εφέ¬ 

σου κατά τήν Μικρασιατικήν εκστρατείαν καί τήν έπακολουθήσασαν καταστροφήν (1919 - 

1922) διεξετραγώδησεν ό χρηματίσας βοηθός τοΰ Σμύρνης Χρυσοστόμου επίσκοπος Τράλ- 

λεων Χρυσόστομος Χατζησταύρου, διατελέσας έν συνεχεία μητροπολίτης Φιλαδέλφειας, 

τοποτηρητής Ηλιουπόλεως (κατ’ άρχάς τοΰ 1921 έν ’Αϊδινίω), καί μητροπολίτης Εφέσου 

(είτα δέ Φιλίππων καί Νεαπόλεως καί έκειθεν Αθηνών) ύπό τον τίτλον «Σημειώσεις έκ 

τής βιογραφίας», άναφερόμενος καί εις τήν άπέλασιν τών κατοίκων τής Νέας Εφέσου, 

τήν πρώτην καταστροφήν τοΰ Άϊδινίου, τά έν Μαγνησίά καί εις τό Κορδελιό, καί τό μαρ¬ 

τύρων τοΰ γέροντός του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Βλ. Τιμητικός τόμος έπί τφ ίωβηλαίιρ 

τοΰ Σ. μητρ. Φιλίππων - Νεαπόλεως - Θάσου Χρυσοστόμου, Καβάλα 1960, σσ. 456 - 493 

(χωρίς χρονολογίας όμως). Περί τών έκ Μικρασίας (Κυδωνιών ιδία) προσφύγων βλέπε 

Άπ. Β α κ α λ ο πο ύ λ ο υ, Πρόσφυγες καί προσφυγικόν ζήτημα κατά τήν Ελληνικήν 

Έπανάστασιν τοΰ 1821, έν Θεσσαλονίκη 1939, είς τάς σσ. 7 - 20, άναφερόμενον είς τήν 

κατά τό 1821 δήωσιν της περιοχής. 

2. Βλέπε μεταξύ άλλων καί : Σπυρίδωνος Λοβέρδου,Ό μητροπολίτης 

Σμύρνης Χρυσόστομος, ’Αθήναι 1929. Χρίστου Σωκρ. Σολωμονίδη, Ό 

Σμύρνης Χρυσόστομος, Α'- Β', Αθήνα 1971. Λεωνίδου Ί ω. Φιλιππίδου, 

ΙΌ Σμύρνης Χρυσόστομος..., ’Αθήναι 1962 (έκδοσις Πανεπ. Αθηνών). 

3. Ιακώβου Γ. Κλεομβρότου, μητροπ. Μυτιλήνης, Ό έθνομάρτυς μητρο* 

πολίτης Κυδωνιών Γρηγόριος 6 άπό Στρωμνίτσης, δευτέρα έκδοσις, Θεσσαλονίκη 1972, 

4. Αυτόθι, σ. 81. 
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8. Επειδή άνωτέρω έγένετο λόγος περί εποικισμού τής περιοχής καί 

τής δράσεως έν τοΐς όρίοις τής έπαρχίας Εφέσου νησιωτών κά. έποίκων 

Ελλήνων, θέλω νά παρατηρήσω έδώ ότι καί εντόπιοι άνδρες διεκρίθησαν 

παραλλήλως εις την Εκκλησίαν, τά Γράμματα καί τάς Τέχνας, ών πρόχειρα 

τινα παραδείγματα φέρω έν τοΐς έξής : . 

α') ’Α ν δ ρ έ α ν τον Ευγενικόν έκ πόλεως Εφέσου Ε 

β') Ί ω ά ν ν η ν τον Έ φ έ σ ι ο ν , τον έν Ίασίω κατά τό 1715 

διατρίβοντα, έκδότην έργου Ίω. του Δαμασκηνού 

γ') Γρηγόριον επίσκοπον Εΐρηνουπόλεως (1761 - 1846) 3, άνδρα 

δράσαντα κατά τον ιερόν . Αγώνα καί ποικίλους άνακουφίσαντα τούς κατα- 

φυγόντας εις Ρωσίαν καί δεινοπαθήσαντας έκεΐ ομοεθνείς. 

δ') Τόν Σμάραγδον, μητροπολίτην 4 5 6 7 Ηλιουπόλεως καί Θε.ίρων άπό 

τά 'Αλάτσατα Ε 

ε') Τόν Διονύσιον πρώην Παραμυθίας, καί ειτα (1869) Φιλα¬ 

δέλφειας, έκ Κρήνης δ. 

ς') Τόν Σεραφείμ Άρκαδίουπόλεως, εΐτα δέ Κρήνης, γεννη- 

θέντα εις Βουρλά (ή 1848) Έ 

ζ') Τόν Πολύκαρπον Β α ρ β ά κ η ν, μητροπολίτην Άδριανου- 

πόλεως Ε 

η') Τόν Κωνσταντίνον Γ. Κ ο ι δ ά κ η ν, μητροπολίτην Μα- 

δύτου, έξ ' Αγίας Παρασκευής Κρήνης8. . . 

1. Δημοσιεύσαντα «Εις τήν περί μυστηρίων βίβλον στίχους ιαμβικούς» το 1628, 

τουτέστιν εις τήν Σύνοψιν των θείων καί ιερών έκκλησιαστικών μυστηρίων τήν έν Ρώμη 

έκδοθεΐσαν, περί ήςό Γ. Ζαβίρας, Νέα Ελλάς, σ. 201. Τούς στίχους άνετύπωσεν 

ό Ε β £ γ & η <3, ΒΗ άυ XVII 8., I, 1894, σσ. 262 - 268, άρ. 183. 

2. Έξέδωκε τήν ’Έκδοσιν Όρθοδόξου πίστεως Ίωάννου τοϋ Δαμασκηνού, έν Ία¬ 

σίω τής Μολδαβίας μηνί Σεπτεμβρίω, .,αψιε', περιλαμβανομένην έν κώδικι μονής Παντε- 

λεήμονος 6068, 561 (Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος Β', σ. 396). Πρβλ. Ε. ίθ^Γ&η (1, 

ΒΗ άβ XVIII 8., I, 1918, σ. 122, άρ. 98. 

3. Βίος Γρηγορίου μητροπολίτου Είρηνουπόλεως καί Βατοπεδίου, ύπύ Σ ο φ ο- 

κλέους Κ. του έξ Οικονόμων, ιατρού καί χειρουργού κτλ. Άθήνησι, , Αωξ' 

(= 1860). 'Ο Γρηγόριος ούτος διετέλεσε καί των τέκνων των Κωνσταντίνου καί Αλε¬ 

ξάνδρου Χαντζερή διδάσκαλος (—1801). 

4. Βλ. περαιτέρω εις τά περί Ηλιουπόλεως, καί «Πανελλήνιον λεύκωμα...» 6, 

1922, σ. 72. 

5. Βλ. περαιτέρω εις τόν Κατάλογον αρχιερέων Φιλαδέλφειας. 

6. Νίκου Ε. Μ η λ ι ώ ρ η,. Τά Βουρλά τής Μ. Ασίας, Α' (1955) 1957, σ. 338. 

7. «Πανελλήνιον Λεύκωμα...» 6, 1922, σ. 88. 

8. Άπό Δαφνουσίας (1912 - 1924) εϊτα Πλωμαρίου (1924 - 1934) καί Κίτρους 

(1934 - 1954), λόγιος άρχιερεύς κατά Ά π. Έ. Σ ι τ α ρ ά ν, Μάδυτος πόλις τής Θρς:- 

κικής Χερσονήσου επί του Ελλησπόντου, ΆΟήναι 1971, σσ. 293 - 294, καί «Πανελλή¬ 

νιον Λεύκωμα...» 6, 1922, σ. 78. Βλ. καί περ. «Θρςικικά» 25, 1956, σσ. 16-17. 
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θ') Τόν άρχίερέα Κρήνης Καλλίνικον Λαμπρινίδην (ί881 

— άρχιερεύς άπό 10 Όκτ. 1918) Ε 
</) Τόν άρχίερέα Μαδάβων Βαρθολομαίον, κατά κόσμον Κων¬ 

σταντίνον Κυριακίδην (1886 - 1976) 1 2. 

ια') Τόν έπίσκοπον Χριστουπόλεως (Καβάλας) Κύριλλον εκ 

Σεβδίκιοΐ3: 
ιβ') Τόν Εφέσου Αγαθάγγελον Γαβριηλίδην (1818 - 

1893 ή), γεννηθέντα εις Μαγνησίαν τήν πάρά τό Σίπυλον, άρχιερεα Χβορνί- 

κου (1848), Δράμας καί Ζιχνών (Μάιος 1861) καί τέλος άπό του 1878 

Εφέσου4- 4 , 
ιγ') Τόν Φλωρίνης Βασίλειον Παπαδόπουλον, ομοίως 

έκ Μαγνησίας (1884 - 1969 |) 3. ^ 

Θά έπρεπε δέ νά συγκεντρωθούν καί οί έκ τής περιοχής Νεομάρτυρες 

ή έν τή μείζονι έπαρχί^ Εφέσου μαρτυρήσαντες *' καί αι συγγραφεΐσαι δι 

αύτούς Ακολουθία). καί οί συγγραφείς αύτών ', καθώς και αι δι άλλους αγίους 

καί δι’ έορτάς συγγραφεΐσαι ’ΑκολουθιαιΕ 

1. Πανελλήνιον Λεύκωμα... 6, 1922, σ. 72 (καί φωτογραφία του). 

2 . Σ ι τ α ρ ά ς, ένθ’ άνωτ., σ. 6. 
3. Μαργαρίτου Εύαγγελίδου, Υπόμνημα περί των δικαιωμάτων καί 

παθημάτων των εστιών τού πολιτισμού Μικράς Άσιας.. εν Αθηναις 1918, σ. 72. 

4. Πρβλ. άρχιμ. Κυρίλλου Ζαχοπούλου, ό Εφέσου Αγαθάγγελος ό Μά- 

γνης (1818 - 1893), «Μικρασ. Χρονικά» 3, 1940, σσ. 233 - 243. 

5. Βλ. «Μικρασ. Χρονικά» 11, 1964, σ. 90, καί 14, 1970, σ. 563 (νεκρολογίαν του). 

6. Εις τό «Νέον Λειμωνάριον», Βενετία 1819, ό Αθανάσιος Πάριος έγραφε «Μαρ¬ 

τύριαν τού άγιου ένδοξου νεομάρτυρος Γεωργίου τού Έφεσίου, άθλήσαντος έν Νέα Έφέσω 

εν έτει 1801». (Βλ. Ε. ΡβΐΐΙ, ΒΛΟ, 1926, σ. 90, καί Σ ω φ ρ. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ, 

Άγιολόγιον, σ. 96), καί «Μαρτύρων τού άγιου νεομάρτυρος Ίωάννου του Κρητός, άθλή¬ 

σαντος έν τή Νέα Έφέσψ έν έτει 1811». Βασίλειος Χατζή-Κυρίακοΰ, 

άκμάζων τό165θ| συνέγραψε βίον, μαρτύρων καί Ακολουθίαν Δημητρίου Νεομάρτυρος 

τού έκ Φιλαδέλφειας. Πρβλ. Γ. Ζ α β ί ρ α, Νέα Ελλάς. . σ. 211 (μή άναφερομένην 

Ακολουθίαν έν Ε. ΡβΐΐΙ, ΒΑΟ). Τού Νεομάρτυρος Γεωργίου Χιοπολίτου, μαρτυρή- 

σαντος έν Κυδωνίαις τό 1807 έτος. Ακολουθία έτυπώθη έν Έρμουπόλει Σύρου τό 1848, 

ύπό Ευστρατίου ΓΕ Τυμπαμμπόγλου Κυδωνιέως (Ε. Ρ β ϊ ί I, ΒΑΟ, 

σ. 86). Ύπό Γεωργίου Π. Σωτηρίου, Ό Νεομάρτυς άγιος Γεώργιος ό Χιο- 

πολέτης πολιούχος Κυδωνιών καί Δαυίδ όσιομάρτυς δ Κυδωνιευς ( Ακολουθίαι, μαρτυρία, 

εικόνες κλπ. αύτών), Μυτιλήνη 1955. Βλ. ακόμη Κ. Μ. Μιχαηλιδη, Συμβολή 

στήν Αιολική Βιβλιογραφία, Αθήνα 1940, σσ. 120 - 121, καί Δ. Γ κ ί ν η - Β. Μ έ ξ α, 

ΕΒ Β', σ. 198, Ν° 4669. 
(η\ Ακολουθία τού άγιου νέου όσιομάρτυρος Νικολάου τού έκ Βρυούλλων έκ παλαιών 

χειρογράφων άντιγραφεϊσα καί έπιδιορθιοθεϊσα υπο κΑ*, εν Αθηναις 1898, 8°, σ. Ιο, 

παρά Ε. ΡβΐΐΙ, ΒΑΟ, σ. 210. Τού νεομάρτυρος Πολυδώρου τού έν Νέα Έφέσω (3 

Σεπτ. 1794) ή κάρα εις τόν ναόν Άγ. Αικατερίνης Πλάκας άφιερώθη ύπό άρχιμ. Κυρίλλου 

Ψύλλα, μετακομίσαντος αυτήν έκ Μικρασίας κατά τήν προσφυγιάν τού 1922. 

8. Ό Εφέσου Ά γ α θ ά γ γ ε λ ο ς, ό έκ Μαγνησίας, έξέδωκεν Άσματικήν 
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'Ως προς την Παιδείαν, σημειώ ότι εις τά Σχολεία Εφέσου διηκόνησαν 

οί μετά ταΰτα άναδειχθέντες αρχιερείς, ώς ό Προύσσης Νικόδημος 

Κομνηνός (1857 - 1935 ΐ) περί τό 1883 - 1885, ώς ιεροδιδάσκαλος έν 

Μαγνησία καί Περγάμω 5 Ιδιαιτέρως δέ νά έξετασθοϋν τά περί των εκεί 

ιεροδιδασκάλου καί διδασκάλων 2. 

Εις την μειζονα περιοχήν Εφέσου έγράφησαν διάφορα χειρόγραφα κατα- 

σπαρέντα κατόπιν, ώς ό κώδιξ Έσφιγμένου 131 (2144) γραφείς τό 1577 

υπό του μητροπολίτου Εφέσου ’Α θ α ν α σ-ί ο υ έν Νέα Φωκαία 3, ό κώδιξ 

Ληροποταμου 173 (2506) του ιζ' αί., «Ανθολόγιαν» γραφέν τό 1685 υπό 

^1 γ ν α τ ί^ο υ Μ η τ ρ ι ν ο ΰ ίερομονάχου του χωρίου Γιανιτζαριώτες της 

επαρχίας Εφέσου. Ό ίερεύς - γραφεΰς ήτο ’Άνδριος4. Όμοίως ό κώδιξ 

Ακολουθίαν Ίωάννου του Βατάτση συνταχθεισαν ύπό Νικοδήμου τοϋ Αγιορείτου, έν 

Κωνσταντινουπόλει 1872. Πρβλ. Β. Ρ β Ιΐ ί, ΒΑΟ, 1926, σ. 121. Όμοίως τοϋ αύτοΰ 

Νικοδήμου καί Ακολουθίαι εις τον Μάρκον Εφέσου τον Ευγενικόν, έν Σμύρνη 1873. 
Πρβλ. Ρ β ί ί ί, αυτόθι, σ. 137. 

Ό Φιλαδέλφειας Γαβριήλ έξέδωκεν Ακολουθίαν τοϋ Κωνσταντινου¬ 

πόλεως Νικηφόρου, έν Κωνσταντινουπόλει 1822. Πρβλ. Β. Ρ 8 I ϊ ί, αύτόθι, σ. 207. 

Τήν ώς άνω άκολουθίαν τοϋ Νικοδήμου εις Μάρκον Εφέσου έπανεξέδωκε τό 1896 Κάλ¬ 

λια τ ο ς. Βλαστός, μοναχός Έφέσιος. Β. Ρ β ϋ I, αύτόθι, σ. 138. Τό δέ 1876 

έν Κυδωνίαις ό Κυδωνιεύς Δημήτριος Σάλλας έξέδωκεν Ακολουθίαν είς τήν ευρεθεΐσαν 
εικόνα Παναγίας της Φανερωμένης. 

1. Πρβλ. περ. «Όρθοδοξία» 10, 1935, σσ. (179-)181, δπου νεκρολογία 
αύτοΰ. 

2. Περί Θεοδοσίου Κοκκινάκη, πρεσβυτέρου αδελφού τοϋ Κωνσταντίνου, διδασκάλου 

εν Μαγνησία, τοϋ όποιου, μαθητής καί Γρηγόριος ό Σίφνιος (πρό τοϋ 1800;) πρβλ. Κ. Ν. 

Σ~άθ,αν’- ^Φ’ θσ· 6δ?’ 660·’ Ματθαίον Κ. Π α ρ α ν ί κ α ν, Σχεδίασμα περί 
τής εν τφ Έλληνικω Έθνει καταστάσεως των Γραμμάτων..., έν Κωνσταντινουπόλει 

1867, σ. 117. Αύτόθι άναφέρονται αί σχετικαί μαρτυρίαι καί δτι περί τά τέλη τοϋ ιη' αί. 

έδίδασκεν έν Μαγνησία ό τού Κωνσταντίνου Κοκκινάκη Χίου πρεσβύτερος άδελφός Θεο¬ 

δόσιος Κοκκινακης, έν δε Κασαμπά (Σάρδεσιν) συγχρόνως ύφίστατο έτέρα Σχολή, έν ή 

εμαθήτευσε Γρηγόριος ιερομόναχος ό έκ Σίφνου, ό ύστερον έν Δάκκα των Ινδιών.διδάξας. 

Ωστε καί οι Κυκλαδΐται έμαθήτευσαν είς τήν περιφέρειαν τήν όποιαν έπώκισαν. Άλλα 

καί έξ Ιθάκης ήλθε διδάσκαλος «έν χώρα Κούς - Άδασίφ της επαρχίας Εφέσου» σχολαρ- 

χησας, 6 Σαμουήλ Κασσιανός Ιθακήσιος, 6.000 γρόσσια καταλιπών, ού τοΐς άδελφοΐς 

αύτοΰ, άλλα διά διαθήκης τη πατρίδι του Ιθάκη προς ϊδρυσιν Σχολής, ής τήν λειτουργίαν 

άνέθηκε τώ άνεψιώ αύτοΰ Άντωνίω. Ταΰτα μανθάνομεν έξ έπικυρωτικοΰ γράμματος τοϋ 

πατριάρχου Ίερεμίου κατά Μάϊον 1811 άπολυθέντος, έν Μ. Έ Γ ε δ ε ώ ν, Κανονίκαί 

Διατάξεις Β', 1889, σσ. 137 - 141 δημοσιευομένου. Τούτον έν Ξάνταθι (= Κουσάντασι) 

διδάξαντα τήν ελληνικήν, λατινικήν καί ιταλικήν λέγει έν Ιστορία, της νήσου Ιθάκης, έν 

Άθήναις 1849, σ. 153, ό Ιθακήσιος Ν ι κ. Κ α ρ α β ί α ς - Γ ρ ί β α ς, πληροφορών 

δτι καί οί Γεώργ. Σταμ. Δενδρινός (1-1837) καί Εύστάθιος Καραβίας (ΐ 1844) έσπούδασαν 

είς τήν Σχολήν Κυδωνιών, αύτόθι, σσ. 145 - 148 καί 127 - 128. 

3. Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος, Α', σ. 186. 

4. Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος, Α', σ. 210. 
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της έν Λέσβω μονής Λειμώνος 333 του ιθ' αί. «Φρασάριον Ίωάννου μονάχου 

του έν Μαγνησία» Β 
Ιδιαιτέρας μνείας είναι άξιοι οί διδάξαντες καί συνθέσαντες μελοποιοί 

καί διασκευασταί τής εκκλησιαστικής μουσικής έν τω χοόρω τής μητροπόλεως 

Εφέσου, ών μνημονεύονται οί επόμενοι εντόπιοί τε και μη : 

I) Γεώργιος ό Κρής, διδάξας έν Μαγνησία, άπέθανεν έν Κυ¬ 

δωνίαις κατά Δεκ. 18152. Διδάσκαλος διατελέσας τών : 

α ) Πέτρου του Έφεσίου (ή 1840 έν Βουκουρεστίω), του 

έκδόντος τό πρώτον έντυπον μουσικόν βιβλίον (’Αναστασιματάριον Πέτρου 

Πελοποννησίου, Βουκουρέστι 1820) 3. 

β') Θ ε ο δ δ) ρ ο υ τοϋ Φ ω κ α έ ω ς (| 1848), μουσικού καί έκ¬ 

δοτου μουσικών κειμένων, {πατρός δέ Κωνσταντίνου του Φω- 

κ α έ ω ς, ψάλαντος έν Φώκαις καί Κωνσταντινούπολει) 4. 

γ') Φ ρ α γ κ ί σ κ ο υ Λιμπρίτου του Κρητός (1795 - 1876 |), 

διδάξαντος έν τή Μουσική Σχολή Νέας Εφέσου5, καί άλλων. 

II) Κυριάκός Φ ι λ ο ξ έ ν η ς, ίερεύς ό Έφεσιομάγνης 6, ό έκδούς 

τό 1859 Θεωρητικόν στοιχειώδες τής Μουσικής ί 

III) "Α ν θ ι μ ο ς Έφεσιομάγνης, πρωτοψάλτης έν Μαγνησία, 

άπό δέ του 1828 έν Έλλάδι, άποθανών έν Μεσολογγίω 8. 

IV) Ματθαίος Έφέσιος άγιορείτης, μελοποιός, ιθ' αί. 9. 

V) Εμμανουήλ Έφέσιος, άπαντώμενος είς μουσικά τινα 

χειρόγραφα. 

VI) Ελαίας Π α ί σ ι ο ς. Ό κώδιξ Ξενοφώντος 115 (815) περι¬ 

έχει Χερουβικά, κατ’ ήχον έμελοποιήθησαν παρά τοϋ πανιερωτάτου άγιου 

Έλέας (δΐο) Πα'ίσίου 10. Ώς γνωστόν, ό Παΐσιος ήλθε πρόσφυξ εις Ελλαόα 

1. (Διονυσίου Χαραλάμπους μονάχου), Συμπληρωματικός κατάλο¬ 

γος τών χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης της ίεράς μονής Λειμώνος έν Λέσβω, Άθήναι 

(1947), σ. 22. 

2. Γ. Ί. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, Ιστορία τής Εκκλησιαστικής Μουσικής, έν 

Άθήναις 1890, σ. 317. Μανόλη Κ. X α τ ζ η γ ι α κ ο υ μ ή, Μουσικά Χειρόγραφα 

Τουρκοκρατίας (1453 - 1832), τόμος πρώτος, Αθήνα 1975, σσ. 277 - 279 (καί τήν δια- 

κρίβωσιν έκεΐ μηνός καί έτους τοϋ θανάτου του άπό τόν Άθ. Παπ. Κεραμ,έα). 

3. Παπαδόπουλος, ένθ’ άνωτ., σσ. 327 - 328. Γ κί ν η - Μ έ ξ α, ΕΒ, άρ. 1258. 

4. Παπαδόπουλος, ένθ’ άνωτ., σ. 460. 

5. Αύτόθι, σ. 355. 

6. Προς διαστολήν τοϋ Θετταλομάγνης (= έκ Μαγνησίας τής Θεσσαλίας)! 

7. Παπαδόπουλος, ένθ’ άνιοτ., σσ. 360 - 361. 

8. Αύτόθι, σσ. 347 - 348. 

9. Αύτόθι, σ. 441 καί σημ. 1254. 

10. Γ ρ. Θ. Στάθη, Τά χειρόγραφα Βυζαντινής Μουσικής. Άγιον Όρος. Κατά¬ 

λογος περιγραφικός..., τόμος Β', Άθήναι 1976, σ. 34. 
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το 1821, επομένως τά γραφέντα ύπ’ αύτοΰ είναι προγενέστερα του έτους τούτου. 

VII) Ίωάσαφ μοναχός Κυδωνιεύς, β' τετάρτου ιθ' αί. 
Έν κώδ. Διονυσίου 723 1. 

Β 

01 μεταξύ 1453 και 1761 μητροπολϊται Εφέσου. 

ΕΦΕΣΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 

Ούτος είναι γνωστός εκ της αλληλογραφίας του μητροπ. Μήδειας Θεο- 

φάνους2. Ούτως εν επιστολή : «Τώ μητροπολίτη Εφέσου. Έκ της νόσου 

άνασφήλας προσφωνώ σοι τη φίλη μοι κεφαλή . . .τόν Χριστόφορον μήπω 

τό εικοστόν παραμείψαντα πρεσβύτερον κεχειροτόνηκας* εί δέ κατ’ επιταγήν 

τί τούτο ή πασίας (= πασάς Τούρκος) έστίν ό έπιτάξας» 3. 

Δεδομένου οτι ό Θεοφάνης Μήδειας διετέλει άρχιερεύς από τού 1468 

καί άπεβίωσε προ τής 10ης Όκτωβρίου 1474 4, μεταξύ των δύο τούτων 

χρονολογιών έγράφη ή ώς άνοί επιστολή. 

Ό Εφέσου Νεόφυτος άναφέρεται έν σιγιλλίφ τού πατριάρχου Διονυσίου 

Α' έτους 1467 περί τής υπό την μητρόπολιν Εφέσου ύπαγομένης επισκοπής 

Μαγνησίας5, τήν οποίαν ώς ιδίαν επισκοπήν διεξεδίκει άρπαζομένην υπό 

τού Σμύρνης. 

ΕΦΕΣΟΥ ΔΑΝΙΗΛ 

«Ό ταπεινός μητροπολίτης Εφέσου καί πάσης Ασίας Δανιήλ», έχο3ν 

καί τήν γνούμην καί τού Χαλκηδόνος καί τού Μυτιλήνης, συνυπογράφει συνο¬ 

δικόν ψήφισμα δι’ ού άποκαθίσταται Διονύσιος ό Β' τό δεύτερον εις τόν πα- 

1. Στάθης, αυτόθι, σ. 811. Σημειωτέου οτι ό ύπό του Στάθη άυαφερόμενος, 

αυτόθι, σ. 884β,3Αρσένιος ό μικρός ή Άρσενάκης δέν είναι επίσκοπος Κυδωνιών αλλά της 
έν Κρήνη Κυδωνιάς (Χανίων). 

2. Σπυρ. Λ ά μ. προς, Έπανέκδοσις επιστολών του μητροπολίτου Μήδειας 

Θεοφάνους, ΝΕ 10, 1913, σσ. 258 - 275 (εννέα). 

3. Αυτόθι, σσ. 269 - 270. 

4 . X. Γ. Π α τ ρ ι ν έ λ η ς, Ό Θεόδωρος Άγαλλιανός ταυτιζόμενος πρός τόν 

Θεοφανην Μήδειας καί οί ανέκδοτοι λόγοι του. Μία νέα ιστορική πηγή περί του πα~ 

τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά τούς πρώτους μετά τήν Άλωσιν χρόνους, Άθήναι 
1966, σ. 42. 

5. Τό κείμενον έδημοσίευσεν ό Ά θ. Π απαδ ύπουλος Κ ε ρ α μ ε ύ ς. Μα¬ 

γνησία ή ύπό Σιπύλω καί αί μητροπόλεις Εφέσου καί Σμύρνης, Δ1ΕΕ 2, 1887. σσ. 

650 - 660, έν σσ. 652 - 654. Παραδόξως ό αύτός Παπ. Κεραμεύς, ’Έκθεσις πα- 

λαιογραφικών καί φιλολογικών ερευνών, ΕΦΣΚ 17, 1886, Παράρτημα σ. 56, συνεσχέ- 

τισε τόν Μήδειας Θεοφάνην πρός τόν Εφέσου Δανιήλ 1478 - 1486. 

Ή μητρόπολ'.ς Εφέσου κατά τήν Τουρκοκρατίαν 25 

τριαρχικόν θρόνον, ,ς-πψς-' ( = 1488), κατά μήνα Ιούλιον >. Ούτος καί άλλως 

είναι γνωστός 2. Ό Δανιήλ είτα έγένετο μητροπολίτης Σμύρνης, δτε καί συν¬ 

έγραψε κανόνα εις τόν άγιον Ίωάννην Θεολόγον (Πά.τμου), ού ή άκροστιχίς : 

Καί των Σμυρναίων ό ποιμήν σοι προσάδει, Δανιήλ3. 

ΕΦΕΣΟΥ ΙΩΣΗΦ 

Προκειμένης έκλογής τού οικουμενικού πατριάρχου Θεολήπτου Α' τήν 

31ην Δεκεμβρίου 1522 ετέθη εις τό τρίψηφον τρίτος ό Εφέσου Ιωσήφ 4 ή 

Ίωάσαφ 5. 

ΕΦΕΣΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 

Συνυπογράφει συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Ίωάσαφ κυροΰντος τόν 

τίτλον τού καισαρος τώ μεγάλω δουκί Μοσκοβίας Ιωάννη τετάρτω, έ'τει 

,ζξθ' (= 1561) : Ό ταπεινός μητροπολίτης Εφέσου Λουκάς6. Έκ τού 

έγγράφου τούτου άποδεικνύεται οτι ό «τότε μητροπολίτης Εφέσου (άνωνύ- 

μως))) απεστάλη μετά τού υπάρχου Αντιόχειας, οίτινες έστεψαν εις βασιλέα 

τόν «εύσεβέστατον Βελίκ κνές Βολαντίμοιρον». 

ΕΦΕΣΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

’Έτει 1564 συνυπογράφει συνοδικήν άπόφασιν τού πατριάρχου Ίωάσαφ 

Β' σχετικήν μέ τά Μετέωρα. Κατά τό ,ζογ'^ν έτος 7. 

ΕΦΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Ο Μαρτίνος Κρούσιος έν τή Τουρκογρακία αυτού έσημείωσεν : «Ό 

Εφέσου μητροπολίτης Αθανάσιος, ύπέρτιμος καί έ'ξαρχος πάσης (Ασίας) 

1. Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ΰ, Συμβολή..., Α', 1935, σσ. (18 -)20, καί Τά¬ 

σου Ά θ. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ, Μελέτη περί του βίου. . . Διονυσίου Α' τοϋ έκ Δη- 

μητσάνης. . Άθήναι 1955, σσ. (33 -)35 ( — Άρχεΐον Θρακικοϋ Ααογραφικοϋ καί Γλωσ¬ 

σικού Θησαυρού, τόμοι ΙΘ'- Κ', άρ. 42). 

2. Βλ. Σ π. Λάμπρον, ΝΕ 15, 1921, σ. 328. 

3. Ί ω. Σ α κ ε λ λ ί ω ν, Πατμιακή Βιβλιοθήκη. . ., σ. 168 καί αυτόθι σημ. ζ'. 

4. Ά θ. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, ΙΒ I, 1891, σ. 346. 

5. Τού αύτοΰ, Περί τού οικουμενικού πατριάρχου Θεολήπτου Α', ΔΙΕΕ 3, 

1891, σσ. 486 - 493, έν σ. 491 (Κώδιξ 276 της έν Ίεροσολύμοις πατριαρχικής συλλονήσ. 

ω. 1530). 

6. Κ β § 6 1, Αη&ΐβοία Βγζ&ηΙΐηο - Βιΐδ&ΐοα 1891 - 1898, σ. 77,30 (Τό έγγρα¬ 

φον σσ. 75 - 79). 

7. Δ. Α. Ζακυθηνός, περ. «Ελληνικά» 10, 1937 - 1938, σσ. (294 -) 295. 
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24 Αύγούστου 1576. (^υίη^ιΐδ^βηαηϋΒ βΓβΙ, £Τ&νΐ8, νβηβΓ&ικΙϊΐδ. 05ΐ]ί 

ηοη ηιυΐΐο ροδί» ι. Ό βαρύς καί σεβάσμιος πεντηκονταετής άρχιερεύς 

άπεβίωσεν ού πολύ μετά το 1575, οτε ύπέγραψεν, κατά ταΰτα καί πάντως 

προ τής κατά το 1584 κυκλοφορήσεως τής Τουρκογραικίας του Μαρτίνου 

Κρουσίου. 

Καί πότε μέν έγένετο Εφέσου άγνοοΰμεν. Γνωρίζομεν ότι έγραψε τον 

κώδικα Έσφιγμένου 2144, 131, όπου «Το παρόν βιβλίον υπάρχει κάμοΰ αμαρ¬ 

τωλού Αθανασίου άρχιερέως Εφέσου. Έγράφη δέ έν έτει ,ζπς-φ (=7086) 

μηνί Σεπτεμβρίω κΐ) (20?ί) ίνδικτιώνος ς' (έκτης) έν τή Νέα Φωκαία». Καί 

ή υπογραφή / Ό Έφεσον μητροπολίτης *Αθανάσιος, νπέρτιμος καί εξαρχος 

πάσης Ασίας ’2. "Ωστε ό κώδιξ έγράφη τήν 20 Σεπτ. 1577. Αυτή είναι ή 

δευτέρα περί αυτού μαρτυρία. 

Ή τρίτη είναι ή κατά τον Ιούλιον 1575 υπογραφή ύπ’ αυτού τού καθο¬ 

λικού συνοδικού γράμματος Τερεμίου Β', συνυπογραφέντος καί ύπο των 

πατριάρχων Ιωακείμ Αντιόχειας καί Γερμανού Ιεροσολύμων καί δοθέντος 

τοΐς Σιναίταις, πολλάκις δημοσιευθέντος, έσφαλμένως άναγνωσθείσης της 

χρονολογίας αύτοΰ ώς ,αεπγ'3, τουτέστιν από Χριστού Σωτήρος ώς δήθεν 

όρθοτέρας τής ,αζπγ' τού προύτου έκδοτου 4. Καί πρώτον μέν χρήσις τής χρο¬ 

νολογίας αηηο Όοιηίηΐ ύπ’ ούδενός πατριαρχικού νοταρίου έγένετο προ τής 

β' πατριαρχίας Κυρίλλου τού Λουκάρεως. Δεύτερον δέ καί οί δύο αριθμοί 

ούδέν λέγουν. Τον ορθόν έ'χομεν έξ άλλου άπογράφου προερχομένου έκ τής 

Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειάς ,ζτιγ , μηνί Ίονλίω, Ινδικτιώνος γ', 

δηλούσης τον Ιούλιον 1575 5, ήν ήκολούθησε καί μεταγενεστέρα τού έγγρά- 

φου έκδοσις0. Άλλωστε τούτο έξεδόθη κατά τήν προιτην πατριαρχίαν Ίερε- 

μίου Β' (5 Μα'ίου 1572 - 29 Νοεμβρίου 1579). Άπαξ δέ συζητώ τύ θέμα, 

σημειώ οτι ή παρανάγνωσις τού ,ζπγ' είς ,αζπγ' (δήθεν από Χριστού χρονο¬ 

λογίας διά προσθήκης τού ,α) ή είς τό ομοίως άσήμαντον ,αεπγ' (= 1583; 

1 · Μ. Ο Γ 11 5 ί υ 8, Τΐ1ΓΟΟ§Γ 30013, Β38ΪΙβ30 1584, σ. 507. 

2. Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος Α', σ. 186. Ό κώδιξ χαρτώος τού 16ου αί. 

8. ΜΜ, Αϋ V, 1887, σσ. (240 -)244. 

4. Σελίς 244, σημ. 1 «Ιΐϊ βΦΙϊοηο 1β£ΪΙιΐΓ, ,αζπγ'». Νοείται δ’ ή έκδοσις του 1768 

υπό άρχιμ. 'Ιερεμίου Σιναΐτου τοΰ έκ Κυδωνιάς Κρήτης, Περιγραφή. . . ίερά ορούς Σινα’ 

πρβλ. Ε. Ε β §: γ 3 η (1, ΒΗ άυ XVIII δ., II, 1928, σσ. 85 - 86, Ν° 690. 'Ο Κ. Ά μ α ν¬ 

το ς, Σύντομος 'Ιστορία τοΰ Σινά, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 50, έχων ύπ’ δψιν έκδοσιν της 

Περιγραφής τοΰ 1817 δέχεται τό 1575 έτος, ώς παλαιότερον ό Μ. Ίω. Γ ε δ ε ώ ν, 

ΠΠ, σ. 521. 

5. Γ ε ρ. Γ. Μα ζα ράκη, Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής έν ΑΙγύπτφ Όρθο- 

δόξου Εκκλησίας, Αλεξάνδρεια 1932, σ. 109, σημ. 2. Ό εκδότης τοΰ Μαζαράκη Εύγ. 

Μιχαηλίδης ήγνόησε τάς προηγηθείσας εκδόσεις 'Ιερεμίου τοΰ Κρητός καί Μ Μ. 

6. Κ. Δ ε λ ι κ ά ν η ς, Τά έν τοΐς κώδιξι τοΰ πατριαρχικού άρχειοφυλακείου σκι¬ 

ζόμενα έγγραφα, Α', 1904, σσ. (332 -)337. 

Ή μητρόπολις Εφέσου κατά τήν Τουρκοκρατίαν 

κατά τήν άντίληψιν τού εκδότου, δηλονότι, ,αφπγ', έτος καθ’ ό διήνυεν ό Ιε¬ 

ρεμίας τήν β' πατριαρχίαν του) προήλθεν έξ απροσεξίας, ώς ήδη έλέχθη, τής 

ένάρξεως τής χρήσεως τής από Χριστού Σωτήρος χρονολογίας, ή οποία 

άλλως μεταξύ τών λογιών ιερωμένων τοΰ 16ου αίώνος ήτο είς εύρυτάτην 

χρήσιν. Κατά ταΰτα μέχρι σήμερον δέν υπάρχει άσφαλής τοποθέτησις τοΰ 

Εφέσου Αθανασίου είμή ή από Ιουλίου 1575 μέχρι Σεπτεμβρίου 1577. 

ΕΦΕΣΟΤ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Α' (καί ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ?) 

«Ό Εφέσου μητροπολίτης Σοιφρόνιος, ύπέρτιμος καί εξαρχος πάσης 

Άσια.ς» τοποθετείται μετά τον προκάτοχόν του Αθανάσιον, άποθανόντα ολί¬ 

γον μετά τήν 24ην Αύγούστου 1576 ι. Έάν τον διεδέχθη ό Εφέσου Παρθέ- 

νιος, καί τούτο δέν δύναται νά πίστωθή από μίαν καί μόνον μαρτυρίαν, καί 

αυτός πρέπει ν’ άπεβίωσε προ τής κατά τό 1580 (άγνωστον μήνα) άναδεί- 

ξεως τούτου. Έάν ή υπογραφή Παρθένιος είναι παρανάγνωσις τού Σωφρό¬ 

νιος, όπερ καί πιθανώτατον 2, τότε θ’ άπέθανε κατά Δεκέμβριον 1582, ότε 

μετετεθη εις την Εφέσου 6 Κυθήρων Διονύσιος, δεδομένου οτι ή σχετική 

πράξις 3 φερει τήν μητρόπολιν χηρεύουσαν λόγω θανάτου τού κατόχου αύτής. 

Έν μόνον έ'γγραφον ύπογραφόμενον υπό τού Σωφρονίου Α' τούτου ύπέ- 

πεσεν είς τήν άντίληψιν μου. 

1580 Σεπτέμβριος — Σιγίλλιον πατριάρχου 'Ιερεμίου Β' υπέρ τού μοναστη¬ 

ριού καί τών μετοχίων Ίω. Θεολόγου Πάτμου. ,ζπθ', μηνί Σεπτεμ¬ 

βρίω, ίνδικτιώνος θ' (Κώδιξ (35) ψο' Πάτμου). 

Δημητρίου Κ α λ λ ι μ ά χ ο υ, Πατμιακής βιβλιοθήκης Συμπλήρωμα, ΕΦ 
11, 1913. σ. 248. 

Ο ΕΦΕΣΟΤ ΔΙΟΝΤΣΙΟΣ (Στρογγύλιος Δημήτριος) 

Διονύσιος Στρογγυλός εγεννήθη έν Ζακύνθω. 'Η οικογένεια Στρογγυ¬ 

λών ήτο κυθηραίκής καταγωγής Ε Διά τήν ίταλομάθειάν του προφανώς, 

έπελέγη καί έχειροτονήθη τοπικώς επίσκοπος Κυθήρων άπό τον Μονεμβα- 

1. Μ. Ογ 118 1115, Τΐ1Γ00§Γ360Ι3. . ., 1584, σ. 507. 

2. Φεβρουάριος 1580. Σιγίλλιον πατριάρχου Μητροφώνους Γ' υπέρ τής μονής καί 

των μετοχίων Ιω, Θεολόγου τής Πάτμου. Κατά τό ,ζπη' έτος έν μηνί Φεβρουαρίω ίνδι- 

κτιώνος έπιτρεχούσης η' (Κώδιξ (35) ψο' Πάτμου, άντίγραφον). Πρβλ. Δημητρίου 

Καλλιμάχου, Πατμιακής βιβλιοθήκης Συμπλήρωμα, ΕΦ 11, 1913, σ. 247. Έάν 

πρόκειται περί λάθους, τοΰτο βαρύνει τον παλαιόν άντιγραφέα τον καταχωρίσαντα είς τον 
κώδικα καί ούχί τόν Δ. Καλλίμαχον. 

3. Βλέπε τά περαιτέρω περί Διονυσίου. 

4. Ό3 Ζ3ηίβ, Ζακύνθιον τόν αναφέρουν τά έγγραφα άρχήθεν. 
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σίας αρχιεπίσκοπον, εύνοϊκώς προς τούς Δυτικούς διακειμενον, την 12ην 

Αύγουστου 1569ή δ’ έπικύρωσις τής εκλογής του έγένετο το επόμενον 

έτος, οτε καί έλαβε κατοχήν τού άξιώματός του κατά Μάρτιον 1770 1 2. Είναι 

γνωστόν ότι ό ορθόδοξος έπίσκοπος Κυθήρων έχειροτόνει τούς ορθοδόξους 

παπάδες Κρήτης, άλλ’ ό Διονύσιος έπεξέτεινεν, ούχί άνευ συμφέροντος, την 

δραστηριότητα του εις Ζάκυνθον καί Κέρκυραν, άνακινών ζητήματα δυσά¬ 

ρεστα εις την Ένετίαν, καί έγραψε περί ένώσεως τής Ανατολικής και τής 

Δυτικής Εκκλησίας καί άνευ άδειας των εντοπίων αρχών δρών, χειροτονών 

υπεραρίθμους κατά χωρία ιερείς καί στερών την διοίκησίν των ύττηρεσιών 

αυτών (διά τής χειροτονίας άπα?Δασσομένων) 3. Ένήργησε την υπό του 

Μονεμβασίας ονομασίαν (χειροθεσία;) ώς χωρεπισκόπου τού πρωτοπαπά· 

Κερκύρας. Ένήργει παρ’ ενορίαν έν Ζακύνθω χειροτονίας ιερεων, έοστε την 

24ην Αύγούστου 1583 ού μόνον νά τώ άπαγορευθή ή ενέργεια αυτή (εις ήν 

προέβαΐνε καί ό πρώην Αίγίνης Διονύσιος Σίγουρος), άλλα ν απειλώνται 

ποιναί 4. Γενικώς κρίνεται ώς πρόσωπον ϊηίπηδβοο. Τοιοΰτον όντα εχρησιμο- 

ποίησεν ό 'Ιερεμίας Β' διά τάς διαπραγματεύσεις του με τους Λατίνους περί 

ημερολογίου (Πάσχα), είς τάς οποίας προέβη εις άντιστάθισμα τών ενερ¬ 

γειών τών Λουθηρανών έν Κωνσταντινουπόλει, όπου έκατέρα μερίς έμαχετο 

ν’ άσκήση μείζονα έπί τού πατριαρχείου έπιρροήν καί νά υπερίσχυση. Αήγοντος 

τού 1580 εύρίσκομεν πράγματι τον Διονύσιον είς βασιλεύουσαν, σχετιζομενον 

προς τον «εκκλησιαστήν» τού Γερμανού πρέσβεως δ. δ\ν&Ηζ, γραφοντα τό 

κάτωθι σημείωμα : Διονύσιος μητροπολίτης Κερκύρων καί Κυθήρων, χαριν 

φιλίας έγραψα ταϋτα τώ Σολομώντι Σιωπικώ με τό Ιδιο μου χέρι, έτους 

1580 ίνδικτιώνος θ', μην δεκεμβρ. 10, εις τό πατριαρχία» ( = έν τώ πατριαρ¬ 

χείου) Κωνσταντινουπόλεως. Ο ταπεινός άρχμερενς Κερκύρων και Κυθήρων 

Διονύσιος5. Αλλά «Κερκύρων» μητροπολίτης δεν ήτο, ουδέ άνεγνο^ρίσθη 

ποτέ ό Διονύσιος, μή έπιτρεπομένης τής χειροτονίας ορθοδόξου άρχιερέως 

διά τήν σχολάζουσαν μητρόπολιν Κερκύρας, ούδ’ ήτο δυνατόν είς τό αύτο 

1. Όοοιπποπίδ ϊαέάίΐδ... ρ&τ Ο. Ν. 8 & 1Η & 5 (Μνημεία της Ελληνικής ·β 

Ιστορίας), Ιοτηβ V, Ρδΐ’ΐδ 1883, σ. 66, οπού ή έπικύρωσις τής εκλογής του, παρεχουσα 

αύτω τό δικαίωμα τής χειροτονίας ορθοδόξων ιερέων. | 

2. Αύτόθι, σ. 71. Άπάντησις του Φραγκίσκου Φοσκαρίνη έπί αίτήσεως τοϋ (δια¬ 

δόχου τοΰ Διονυσίου) επισκόπου Κυθήρων Μαξίμου Μαργουνίου, δυσμενής διά τον αί- 

τοΰντα (τό έγγραφον, όπου καί τό ιστορικόν των χειροτονιων τών Κρητών παπαύων, σσ· 

70-73 καί έν συνεχεία - 74). · !§§ 

3. Καθ’ά λέγει ό ώς άνω Εθ80«πηΐ. -1| 

4. Λεωνίδα X. Ζ ώ η, Ό άγιος Διονύσιος ό έκ Ζακύνθου (μελέτη ίστοριο - I 

βιογραφική), έκδοσις β', ’Αθήναι 1922, σσ.-32 - 33. Τό έγγραφον είς ελληνικήν μετά- § 

φρασιν. . ;:ί 
5. Ε. Ε 6 £γ α η ά, ΒΗ XV οι XVI δ., IV, 1906, σ. 251. 1 

πρόσωπον νά συμπέσουν ό έπίσκοπος τής Μονεμβασίας καί ό ανεξάρτητος 

αρχιεπίσκοπος Κερκύρας, παλαιόθεν έ'χων τήν αναφοράν, του είς τον πατριάρ¬ 

χην Κωνσταντινουπόλεως. Αλλά δέν είναι ή μόνη ένδειξις ύπερφροσύνης : 

Είς τον κώδικα Ίβήρων 4897, 777 (Ματθαίου τού Βλαστάρεο^, Σύνταγμα 

Κανόνων) άνεγνώσθη σημείωμα γραφέν δι’ άντιμήνσιον τό όποιον προφανώς 

καθηγίαζε καί εδιδεν είς χειροτονουμένους Κρήτας παπάδες ό Διονύσιος : 

Θυσιαστήριον θειον καί ιερόν άγιασθέν... διά χειρός τον θεοφιλέστατου 

επισκόπου τής άγιοτάτης (δίο) επισκοπής Κυθήρων καί προα ιδρόν (δϊΰ) 

Κρήτης κυρίου Διονυσίου.. . έν ετει ίζοη έν μηνί όδεϊνι ίνδ. ιβ’ (1570) 7. 

Αλλά πρόεδρος Κρήτης δέν υπήρξε ποτέ, ούδέ ήδύνατο νά όνομασθή πρόε¬ 

δρος άποστολικής εκκλησίας μονοεπίσκοπος2. Εσχάτως έδημοσιεύθη εξ 

αντιγράφου, προφανώς παρουσιασθέντος υπό τού ένδιαφερομ,ένου καί διά 

τούτο άγνωστον άν κατά πάντα πιστού, «'Η πράξις τοΰ κυρίου Διονυσίου 

μητροπολίτου Εφέσου, ήν έδωκεν ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως» 'Ιερε¬ 

μίας ό Β' έν ετει (= 1582) μηνί Φεβρουαρίω, ίνδικτιώνος ιης 3, έν ή ούτος 

διά «ψήφων κανονικέον (κανόνων β(Ίΐίθϊ·) γεγενημένων υπό τών καθευρεθέντων 

άρχιερέων τοΰ Λαρίσσης κύρ Δανιήλ, τού Ίωαννίνουν κύρ Ματθαίου, τοΰ Μυ¬ 

τιλήνης κύο Γρηγορίου καί τού Βερροίας κύρ Αρσενίου... τον είρημένον 

θεοφιλέστατον επίσκοπον Κυθήρων 4 τούτον λόγω μεταθέσεως από τής επι¬ 

σκοπής ταύτης είς τήν άγιο^τάτην μητρόπολιν Εφέσου μετέθηκεν ή μετριό- 

της ημών»5. Παρέχει δέ σύν τοίς άλλοις τό δικαίωμα. . . επισκόπους χειρο- 

τονεϊν... μετά καί τής τον ιερόν σύνθρονού έγκαθιδρνσεως, ώς γνήσιος μη¬ 

τροπολίτης Έφεσον καί ών καί ονομαζόμενος, όφειλόντων ομοίως καί πάντων 

τών έκεϊσε ευρισκομένων θεοφιλέστατων επισκόπων", έντιμοτάτων κληρικών, 

όσιωτάτων ιερόμονάχων. .. τήν προσήκουσαν. . . άπονέμειν αντώ τιμήν καί 

νπακοήν καί εύπείθειαν κλπ., ώς συνήθως. Λέγει δέ τούτον τό έγγραφον άνδρα 

κατά Θεόν άγοογή καί σννέσει καί πράξεσι καί παντοίαις άρεταϊς κεκοσμη- 

μένον καί ίκανώς πεπαιδ ευ μέν ον7, οπερ καί ένδιαφέρει ήμάς εδώ. 

Πιθανώς ό Διονύσιος μετέβη είς Δ. Μικρασίαν είς τήν έδραν του, πριν 

άναχο>ρήση διά τήν Ιταλίαν. Πάντως τό 1583 κατά τό θέρος έσκανδάλιζε 

1. Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος Β', σ. 225α. 

2. Συνήθως ό τρεις έπαρχίας προδιοικήσας καθίστατο πρόεδρος, ή ό προηγουμένως 

πατριαρχεύσας. 

3. V ί ϊ I ο γ ί ο Ρ β γ ΐ, 01ιίβδ& Β&ΐΐη& β ΟΜθδ& Ογθο&, «Β& οΐιϊβδο. Οτβοει ϊπ Ιίει- 

1ί&. . .», I, 1973, σσ. 422 - 424 καί ιταλική μετάφρασις έν συνεχεία 425 - 427, έν σ. 422. 

4. Καί ούχί μητροπολίτην Κερκύρων ή πρόεδρον Κρήτης! 

5. Αύτόθι, σ. 424. 

6. "Οπερ δεικνύει ότι τό 1582 δ Εφέσου ή εΐχεν υποκειμένους έπισκόπους ή τι¬ 

τουλαρίους. 

7. Αύτόθι, σ. 423. 
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τούς συμπολίτας του Ζακυνθίους (ή μάλλον τον επίσκοπόν των, έδρεύοντα 

έν Κεφαλληνία) διά παρ’ ένορίας χειροτονιών. Έν συνεχεία μετέβη εις Αγκώνα, 

πόλιν τού Παπικού κράτους, είς τήν οποίαν ύπήρχεν Ελληνική παροικία, 

ναός της Αγίας ’Άννης καί έφημέριος καί διέταξε τούς έκεϊ νά μή ύπακούουν 

είς ούδένα πλήν του οικουμενικού πατριάρχου καί νά. τηρούν τό παλαιόν ήμε- 

ρολόγιον, μή συνεορτάζοντες μετά των Λατίνων. Ό ίερεύς της Άγκώνος 

ήτο Χίος, ώνομάζετο Ιωάννης Εύριπιώτης 1 καί ταχέως ένεπλέχθη είς δίνας, 

διότι ό τοπικός Λατίνος άρχιερεύς ήξίου νά ύπακούη είς αυτόν. Ό δέ Διο¬ 

νύσιος φέρων τον τίτλον του Εφέσου καί πατριαρχικού απεσταλμένου (λη- 

γάτου - 1β§8.1θ), έφθασεν είς Ρώμην, όπου ήλθεν είς έπικοινωνίαν μετά τού 

έκεΐ διασήμου Έλληνος καρδιναλίου δΐΗθΙο, συζητών ου μόνον τό πρόβλημα 

του ημερολογίου (οαίβικίειπο) άλλά καί των σχέσεων των δύο Εκκλησιών. 

Άπό τήν Ρώμην άνεκάλεσε τήν προς τήν Αγκώνα διαταγήν του 2, έπιτρέψας 

τό συνεορτάζειν μετά των Λατίνων πάσας τάς έορτάς. Είς τήν Ρώμην έφερε 

μεθ’ έαυτοΰ ελληνορθόδοξα κανονικά κείμενα, χρήσιμα ώς ένόμιζε διά τήν 

έκεΐ αποστολήν του, τά όποια καί μετεφράσθησαν υπό έλ?^ηνομαθούς Μανουήλ 

Βάκλα (Βαχλά; Βδΐ^ΐα) μεταξύ Δεκεμβρίου 1583 καί Μαρτίου 1584 καί τά 

όποια ευρίσκει τις κατακεχωρισμένα είς τον κώδικα ΎδΙ. §γ. 2597. Μεταξύ 

αυτών ήτο Κανονάριον των θρόνων έπί Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου καί Κατά¬ 

λογος τών πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως άπό Αποστόλου Άνδρέου μέχρι 

τού 'Ιερεμίου Β', 1583 3. Άλλ’ένώ ούτος εύρίσκετο είς Ρώμην, ό 'Ιερεμίας 

Β' κατεβιβάζετο τού θρόνου, έφυλακίζετο καί έξωρίζετο, άνελθόντος είς τον 

θρόνον προσκαίρως τού άμαθοΰς άπατεώνος Καισαρείας Παχωμίου, τού 

γνωστού ώς Μυτιληναίου Πατέστα (Μάρτιος 1584). Δεν θά παρακολουθή- 

σωμεν, τόν, ξένη έπηρεί^., άκολόυθήσαντα σάλον, άλλ’ ό 'Ιερεμίας Β' έπα- 

νέκτησε τόν θρόνον μετά διετίαν καί πλέον (άρχάς 1587;-τέλη 1595 ή). 

Επομένως ούδένα λόγον εΐχεν ή παραμονή τού Διονυσίου είς Ιταλίαν. Διά 

ν’ άποφύγη όμως τάς έν Κωνσταντινουπόλει περιπέτειας ή διότι θ’ άντικατε- 

στάθη έν τώ μεταξύ υπό τών «διαδόχων» 'Ιερεμίου Β', έζήτησε 4 νά μείνη 

είτε ώς έφημέριος τής Ελληνικής Εκκλησίας τής Άγκώνος, εΐτε ευθέως 

1. Έπιστολάς τούτου προς τόν καρδινάλιον Βίτίβίο (τρεις) καί προς τόν Τωάννην 

Μποναφέ του έτους 1585 έδημοσίευσεν ό X. Γ. Π α τ ρ ι ν έ λ η ς, ’Επιστολαί Ελλήνων 

προς τόν πάπαν Γρηγόριον ΙΓ' (1572 - 1585) καί τόν καρδινάλιον Σιρλέτον (ή 1585), 

Άθήναι 1973, σσ. 89 - 99. 

2. Τήν σχετικήν άλληλογραφίαν έν ιταλική μεταφράσει βλ. παρά Ρ 6 Γ ί, ένθ’ 

άνωτ., σσ. 430. 

3. Βλ. Ρ β Γ ί, αυτόθι σσ. 283 - 284, καί σποράδην είς τήν άξιόλογον ταύτην 

μελέτην. 

4. Δι’ επιστολής προς τόν πάπαν, ής τό λατινικόν κείμενον παρά Ρ β Γ ί, ένθ’ 

άνωτ., 429 - 430. 
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προσχωρών προς τόν πάπαν. Ουδετέρου όμως τούτων έ'τυχε, διό καί συναντώμεν 

αύτόν ύστατον έν Κωνσταντινουπόλει, οπού τήν 30ήν Μαίου 1585 συνυπο¬ 

γράφει μετά τών μητροπολιτών Καισαρείας (τής) Καππαδοκίας Ευθυμίου 

καί τού Μεσημβρίας Ιγνατίου (ένεργοΰντες έν όνόματι, ώς λέγουν, καί τών 

συναδέλφων αυτών Νίκαιας, Τορνόβου, Βέροιας καί Συληβρίας) έπιστολήν 

προς τούς έν Ρώμη τρεις καρδιναλίους, δπΊβΙο, δαηί,ΟΓΟ καί 0&Γ&Γ3, δι’ ής 

ζητούν συγκαταθεσιν του παπα νά έλθουν είς Ρώμην, καί βεβαίωσιν τί θά γίνουν 

εκεί δια να μη καθαιρεθοΰν καί έξορισθοΰν άν δραπετεύσουν χωρίς προηγου- 

μενην εγγυησιν τής μελλοντικής σταδιοδρομίας το^ν ι. Άλλά άπάντησις δεν 

φαίνεται να εόοθη, διότι ή Ρώμη δεν ήθελε συνεννόησιν μετά φυγάδουν έμπερι- 

στατων (καί ειχεν εκαστοτε πολλούς είς τήν διάθεσίν της είς Ιταλίαν εΐτε 

εις Ζάκυνθον καί αλλαχού), άλλ’ έπεθύμει ύποταγήν τού έν ένεργεία νομίμου 

πατριαρχου. ’Εν τώ μεταξύ άπέθνησκον ο τε πάπας Γρηγόριος ΙΓ' (ή 1585) 

και ο καρδινάλιος Σιρλέτο (ή 5 ’Οκτωβρ. 1585), καί τά πρόσωπα ήλλασσαν 

ου μονον εν Ιταλία άλλά καί έν Κωνσταντινουπόλει, υπό δεινάς συνθήκας 

δια το οικουμενικόν πατριαρχεΐον. Επομένως άπεκλείετο ό δρόμος τών λατι- 

νοφρονων προς τήν Ρώμην. Άλλά καί διά τής Ένετίας τούτο ήτο ετι δυσκο- 

λωτερον, διότι η εκεΐ οίκονομικώς ισχυρά Ελληνική Κοινότης (ηαύίοη §τθο&) 

αντεδρα. Η διελκυστίνδα μεταξύ Λατίνων καί Προτεσταντών καθ’ όλα τά 

έτη είς τα οποΐα άναφερόμεθα 2, άπότοκος τής Τριδεντινής Συνόδου, υπό τό 

πΡ°σχημα τού Πασχαλίου 3, έπέδρασε μέν δυσμενώς είς τούς Έλληνορθο- 

δοξους (μη αποικους) τής Ιταλίας, μικρόν όμως καί πρόσκαιρον άντίκτυπον 

εσχεν επι τής έν Ένετία μητροπόλεως Φιλαδέλφειας καί τού προκαθημένου 

αυτής Γαβριήλ Σεβήρου 4, πιστού θεωρουμένου υπηκόου τής Γαληνοτάτης. 

Ο Γαβριήλ αντεπροσώπευεν έκεΐ, έκτος έξαιρέσεως, τόν οικουμενικόν 'Ιερε¬ 

μίαν τον Β προς τόν όποιον κυρίους κατηυθύνοντο αί πιέσεις υπέρ τής άπο- 

^ · Ν. Γ. Π α τ ρ ι ν ε λ η ς, ένθ’ άνωτ., σσ. 107 - 110, όπου 6 εκδότης συνε- 

κέντριυσεν όσας ηδυνηθη πληροφορίας περί τών άναφερομένων άρχιερέων καί περί του 
Διονυσίου Στρογγυλίου. 

2. Πρβλ. Χρυσοστόμου Λ. Παπαδοπούλου, Σχέσεις Όρθοδόξ<ον 

καί Λατίνων κατά τόν Κ' αιώνα, έν Άθήναις 1925, 8°, σσ. 60 (= περ. «Θεολογία» Γ', 

1925, σσ. 89 - 112, 256 - 272 καί 289 - 306). 

3. Βλ. λ' ϊ ί ϊ ο γ ϊ ο Ρογ5, Πηα Β.3.1β ιιιΓυηΐοο. Ρ&δηιια..., Μϋαηο (1967 ). 

4. Είς τήν μεγάλην περί τοΰ μητροπολίτου Φιλαδέλφειας (1577 - 1616·)·) Γαβριήλ 

Σεβήρου βιβλιογραφίαν προσετέθη ή δημοσίευσις Αύτογράφου τεύχους χρονικών σημειω¬ 

μάτων καί δοσοληψιών αύτοΰ τών έτών 1578 - 1588 υπό τοΰ Μ. Ί. Μ α ν ο ύ σ α κ α, 

«Θησαυρίσματα» 9, 1972, σσ. 7 - 67, πίν. Α' - Β' (καί Κρίστας Παναγίωτο- 

π ο ύ λ ο υ, Τό τελευταίο αύτόγραφο σημειωματάριο (1613 - 1616) τοΰ Γαβριήλ Σεβήρου, 

αύτόθι 13, 1976, σσ. 111-151 καί Πίνακες Γ', Δ'). 

5. Περί Τερεμίου Β' πρβλ. τό πεπαλαίωμένον άλλά παρέχον πολλά έγγραφα, τοΰ 

Κ. Ν. Σ ά 0 α, Σχεδίασμα Βιογραφικόν περί Τερεμίου Β', έν Άθήναις 1870. Μ. Τ ω. 
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Βογτ^ του νέου ημερολογίου καί Πασχαλίου, ού μόνον υπό του Ενετού βαΐλου 

αλλά καί των έν Κωνσταντινουπόλει καθολικών πρεσβευτών. Καί προς μέν 

τον Σεβήρον (ό όποιος άλλα έλεγεν έκάστοτε προς τούς Ενετούς καί άλλα 

προς τον πατριάρχην, άναγκασθέντα να χρησιμοποιή προς αυτόν αύστηράν 

γλώσσαν) 1 δεν άνετέθη διαπραγμάτευσις του θέματος, άποσταλέντος δι 

αυτήν εις Ένετίαν πολυπράγμονος καί πεπαιδευμένου διακόνου - διδασκά?α>υ 

του έξ Ίωαννίνων Νικηφόρου Παράσχη, εχοντος σπουδάσει εις Παδούην, 

προσωπικού εχθρού τού Γαβριήλ (ό όποιος Νικηφόρος θά διατελέση μετά 

ταΰτα καί επίτροπος τού οίκουμ. θρόνου κατά τήν τριτην πατριαρχίαν Ιε- 

ρεμίου Βζ παρά τό ότι ήτο καί τότε — 1586- 158/ — μονον διάκονος·). 

"Αλλωστε κατά τά ετη εκείνα ό Σεβήρος εχει τάς ιδικας του περιπέτειας και 

δύο ταξίδια προς Κρήτην (Αύγουστος 1581 - 3 Μαΐου 1582 και Ιούλιος 

1586 - Όκτώβρ. 1587) 3. Καί φυσικά, ό Νικηφόρος δεν ένέδωκεν εις τά 

ζητούμενα. Προς δέ τον πατριάρχην 'Ιερεμίαν Β' έστάλησαν εις Κωνσταντι¬ 

νούπολή μετά δώρων υπό τού Πάπα δύο εύπαίδευτοι "Ελληνες ούνΐται το 

θέρος τού 1583, δηλαδή ό Αντώνιος "Επαρχος Κερκυραιος καί ό Ζακυνθιος 

Ιωάννης Βοναφεύς (Βοη&ίέ) 4. Καί ό μέν 'Ιερεμίας δεν ένέδωκεν εις τούς 

απεσταλμένους καί έζήτει έτησίαν καί ειτα διετή προθεσμίαν διά ν απάντηση, 

Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, 1890, σσ. 518 - 525 καί 531 - 536. Ο 6 Ο γ £ Η ο ί- 

τη » η η, ΡειίτίαΓοΗ ΙβΓΟτηί&δ II, 00 XXV, Κοτηα 1932.... Σάρδεων Γερμα¬ 

νού, Συμβολή. . Α', έν Κωνσταντινουπόλει 1935, σσ. 48 - 60 (δπου καί άλλη βιβλιογρα¬ 

φία). Ά δ. Ν. Δ ι α μ α ν τ ό π ο υ λ ο ς, 'Ο μέγας πατριάρχης Ιερεμίας Β' ό Τρανός καί 

ή κατάστασις του Έθνους κατά τον ΙΤ' αιώνα, περ. Θρμκικά 6, 1935, σσ. 182 - 201. Εις 

την περί τοΰ πατριάρχου 'Ιερεμίου Β” μελέτην απαραίτητος πρεπει να λαμβανη τις υπ 

οψιν καί τά : Πατριαρχικά, ήτοι ανέκδοτοι πληροφορίαι σχετικαί προς τους πατριαρχας 

Κωνσταντινουπόλεως άπό του 1556 - 1702 υπό Κωνσταντίνου Δ. Μ ε ρ τ ζ ι ο υ, 

έν Άθήναις 1951 (= Πραγματεϊαι τής Ακαδημίας Αθηνών 15, άρ. 4), 4°, σσ. 83, όπου 

έδημοσιεύθησαν έν μεταφράσει κ.ά. έγγραφα καί πολύτιμοι άναφοραί του έν Κωνσταντι- 

νουπόλει Ένετοΰ Βαΐλου προς τήν Γερουσίαν τής Ένετίας ή τον Δόγην, έπί των τραγι¬ 

κών συμβάντων τής εποχής (άλλαξοπατριαρχίαι, παρασκήνια, κατάληψις τής Παμμακά¬ 

ριστου, ρόλος των Τούρκων άξιωματούχων κλπ. Έκ τής μελέτης ταύτης καταδείκνυται 

πώς ή Ένετία τότε παρηκολούθει τά έν Ανατολή πατριαρχικά ζητήματα και πώς εδια- 

φοροποίει τήν στάσιν της). 
1. Βλ. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ν, Πατριαρχικά. . ., σσ. 9 - 10. Γράμμα 'Ιερεμίου Β' 

της 8ης Μαρτίου 1583. Κατ’. Ιούλιον 1583 δέ τω έγραψεν έπιτιμητικώς. 

2. Βλ. Μ. Ί. Μανούσακαν, «Θησαυρίσματα» 9, 1972, σ. 55 καί Κ. Δ. 

Μέρτζιον, Πατριαρχικά. . ., σ. 11. Αύτόθι, σσ. 5-6, περί τών σπουδών του, ότε 

(11 Αύγούστου 1579) διέβαλε τον Γαβριήλ προς τον τότε πατριάρχην Ιερεμίαν Β' (ολίγον 

δηλονότι προ τής λήξεως τής πρώτης αύτοΰ πατριαρχίας). 

3. Μ. Ί. Μανούσακας, «Θησαυρίσματα» 9, 1972, σσ. 44, 48. 

4. Κ. Δ. Μέρτζιος, Πατριαρχικά..., σσ. 9-10. Τήν προς τόν πάπαν έπι- 

στολήν αύτοΰ έξέδωκεν ό 6. Ηοίτη&ηιΐ, ένθ’ άνωτ. 

2 - 3 - 1978 
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έπί τώ λόγω οτι τώ ήτο ό χρόνος ούτος άναγκαίος διά νά πείση ού μόνον τούς 

αρχιερείς καί τούς πιστούς του Γραικούς αλλά καί τούς ξενογλοόσσους Όρθο- 

δόξους, Σλάβους κλπ. άντιδρώντας εις τήν μεταρρύθμισιν *. 

Ό Διονύσιος Εφέσου θ’ άνεχώρησε (διά Ζακύνθου προς Αγκώνα) 

•τό θέρος τοΰ ίδιου έτους 1583 μέ κατεύθυνσιν τήν Ρώμην, ένέπλεξε δέ τό 

θέμα τοΰ ναού τής έν Αηοοη& έλληνοορθοδόξου Κοινότητος (ύπαγομένης 

έκκλησιαστικώς εις τόν έν Ένετία μητροπολίτην Φιλαδέλφειας), ώστε ό 

έπιτόπιος Λατίνο επίσκοπος νά σκληρύνη τήν στάσιν του έναντι τών "Ορθο¬ 

δόξων ζητών νά έκλατινίση τήν λατρείαν αύτών. Κατά τοΰ έπισκόπου τούτου 

έγραψεν 'Ιερεμίας ό Β' θαρραλέαν έπιστολήν προς τόν πάπαν 2, εις ήν έπαι- 

νών τά υπέρ τών έλληνοορθοδόξου μέτρα τοΰ πάπα ('ίδρυσιν ναών καί Κολ- 

λεγίων) καί ύπενθυμίζων τήν άντιστοίχως υπό τοΰ πατριαρχείου παρεχο- 

μένην εις τούς Λατίνους βοήθειαν έν Ανατολή, εις δύσκολους περιστάσεις, 

ζητεί τόν κολασμών έκείνων οίτινες μετά τοσαύτης θρασύτητος δημιουργούν 

παρόμοια άτοπα, ζητεί δέ νά ληφθοΰν διά τό μέλλον τά κατάλληλα μέτρα, 

ώστε νά μ.ή διαταράσσωνται καί νά μή παραγνωρίζωνται αί αρχαίαι θρησκευ- 

τικαί παραδόσεις τών φιλοχρίστων Ελλήνων, άλλα νά δύνανται οδτοι νά 

τελοΰν τά τής λατρείας καί μυσταγωγίας ως έχουν έπαλαι συνηθίσει. 

"Αλλωστε ό έν Άγκώνι ναός καί τότε καί μετά ταΰτα ήτο χρήσιμος 

εις πολυαρίθμους "Ορθοδόξους προερχομένους έξ Ανατολής καί πορευομέ- 

νους προς τήν Εύρώπην, άν δέ μ,ετεβάλλετο εις λατινικόν, δέν θά είχε πλέον 

προορισμών. 

Τί άπέγινεν ό Διονύσιος μετά τήν άνοιξιν τοΰ 1585; Έπανήλθεν εις Έφε¬ 

σον; Κατέφυγεν εις Ζάκυνθον; Δέν δύναμαι έπί τοΰ παρόντος νά είπω. Εκείνο 

τό οποίον ά.σφαλώς γνωρίζομεν είναι οτι ή στάσις τής Δυτικής Εκκλησίας 

έσκληρύνθη τόσον άπέναντι τής Κωνσταντινουπόλεως όσον ιδία έναντι τών 

έν Ιταλία έλληνοορθοδόξοον (διατηρούντων ίδιον κλήρον καί αρχιερείς) καί 

διά τών ίδρυθέντο^ν σχολείων ή Κολλεγίων άπεφασίσθη ή παρασκευή τών 

ουνιτών έκείνων δι’ ών θά κατελαμβάνοντο αί έπισκοπαί πρώτον καί τό πα- 

τριαρχεΐον Κωνσταντινουπόλεως μετά ταΰτα. Ό άγων ούτος θά ένταθή καθ9 

όλον τό α' ήμισυ τοΰ επομένου αίώνος καί θά λήξη μέ τήν θανάτο^σιν τών δύο 

Κυρίλλων, τοΰ ίερομάρτυρος Λούκαρι καί τοΰ εξωμότου Κονταρή. 

1. Τό γράμμα τής 12ης Αύγούστου 1583 ό "Ανδρόνικος Δημητρακό- 

π ο υ λ ο ς, Επανορθώσεις σφαλμάτων έν τή Νεοελληνική Φιλολογία τοΰ Κ. Σάθα.. ., 

Τεργέστη 1872, σσ. 17 - 18, δθεν ό Β. I, 6 £ γ 3 η ά, ΒΗ, XV οί XVII δδ., II, 1885, 

σσ. 377 - 378, καί (ό άγνοών τό πρωτότυπον δημοσιευμένον προ αύτοΰ) Κ. Δ. Μέρ- 

τζιος, Πατριαρχικά..., σ. 11 (μεταφράζων τμήμα έκ τής Ιταλικής τοΰ έγγραφου 

μεταφράσεως!). Καί ό μέν Δημητρακόπουλος έχρονολόγησε τό γράμμα ώς τοΰ 1584, 

ό δέ Μέρτζιος τό 1583. 

2. Αύτόθι, σ. 28. 

Έπετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ’ 3 
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Έγγραφον πατριαρχικόν ύπογραφόμενον υπό τοΰ Διονυσίου ώς Εφέσου 

είναι τό έξης : 

1 582 κατά Φεβρουάριον— Γράμμα 'Ιερεμίου Β' περί διαφορών μεταξύ Με¬ 

τεωριτών καί Βαρλααμιτών, έν έτει ,ζ^', μηνί Φεβρουαρίω, ίνδικτ. ιη?. 

Δ. Α. Ζακυθηνός, Γράμματα Μετεώρων, -περ. «Ελληνικά» 10,1938 - 1939, 

σσ. (302 -) 304. 

ΕΦΕΣΟΤ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Β’ 

*'Αλλος παρά τον ((Εφέσου μητροπολίτην Σωφρόνιον, οστις, ώς έλέχθη, 

ύπέρτίμος καί έ'ξαρχος πάσης Ασίας» τοποθετείται μετά τον προκάτοχόν του 

5Αθανάσιον, άποθανόντα ολίγον μετά την 24ην Αύγούστου 1576 λ Ή άρχίε- 

ρατείατου είναι μακρά, ώς δείκνυται έκτων κατωτέρου εγγράφων 1585 - 1606 : 

1585 Φεβρουάριου 27 — 'Τπογράφει ψήφον Θεολήπτου Β' τοϋ πρώην Φι- 

λιππουπόλεως, ώς οίκουμ. πατριάρχου. ,ζ’ήγ' Φεβρουάριου κζ'2. * 

1858 κατά Μάρτιον—Συνυπογράφει συνοδικόν συστατικόν τών πατριάρ¬ 

χων Κωνσταντινουπόλεως Θεολήπτου, Αλεξάνδρειάς καί Αντιόχειας 

υπέρ τού Αχριδών Γαβριήλ, έν έτει ,ζΗτ μηνός Μαρτίου3. 2 

1890 γ.ατά Μάϊον — Συνυπογράφει συνοδικόν τόμον πατριάρχου 'Ιερεμίου 

Β'περί καθιδρύσεως πατριαρχείου Μοσκοβίου. έν μηνίΜαΐω 3 

1593 κατά Μάϊον — Συνυπογράφει πατριαρχικόν τόμον 'Ιερεμίου Β', έν 

ετει ,ζρα', μηνί Μαΐω δ. * 

1596 κατά Απρίλιον —Συνυπογράφει σιγίλλιον πτρχου Γαβριήλ Α'6. 5 

1596 Σεπτεμβρίου 13 — Συνυπογράφει πρόσκλησιν αρχιερέων καί τού Αθη¬ 

νών Θεοφάνου^, τοποτηρητοΰ του οίκουμ. θρόνου, προς τον Αλεξάν¬ 

δρειάς Μελέτιον ( Πήγαν), όπως έλθη καί άναλάβη τον θρόνον. Έγράφη 

έν έτει ,ζρεή Σεπτεμβρίω ιγ', ίνδικτ. ιηζ '. 6 

1. Μ. Ο Γ 11 8 ί 11 8, ΤϋΓ0Ο£1’3.0ΟΪ8. . 1584, σ. 507. 

2. Κ. Ν. Σάθας Βιογραφικόν σχεδίααμ.α 'Ιερεμίου Β', έν Άθήναις 1870, σσ. 

(142 -) 144. μητροπ. Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή..., Α', 1935, σσ. (67 -) 68. 

3. Σημειώματα περί Ελλήνων έκ τών τού Μαρτίνου -Κρουσίου Σουηκικών Χρο¬ 

νικών υπό Περικλέους Γ. Ζερλέντου, έν Άθήναις 1922, σσ. (22 - )23. 

4. Ε 8 1) Γ ί 0 ί υ 8 - Η 8 Γ 1 ο 8, ΒΟ- XI, 1808, σ. 639. Κ. Ν. Σ ά θ α, Βιογραφι¬ 

κόν Σχεδίασμα. . ., 1870, σ. 82, σημ. 1. \¥. Κ θ £ β 1, Αϋ&ΙβΟΐα Βγζ&ηϋηο - Βυ55108, 

1891 - 1898, σ. 88 (τό έγγραφον σσ. 85-91). 

5. Γ ε ρ. Γ. Μα ζα ράκη, Συμβολή..., Αλεξάνδρεια 1932, σσ. (152 - }156. 

6 . Ά θ. Π α π α δ ό π ο ο λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε ύ ς, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, Α') 

σ. 120, 173. μητροπ. Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή..:, Α', 1935, σ. 73 καί σημ-. 

135 (= περ. «Όρθοδοξία» 9, 1934, σ. 305). Κακώς άνεγνώοθη Ό Εφέσου Αρσένιος 

(ανύπαρκτος.!). 

7. Δ. Γ ρ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ, Μνημεία τής Ιστορίας τών Αθηναίων τόμος 

δεύτερος, έν Άθήναις 1890. σσ. (221 -)223. Γ ε ρ. Γ. Μ α ζ α ρ ά κ η, Συμβολή. . ., 
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1593 κατά Φεβρουάριον — 'Τπογράφει την καθαίρεσιν τοΰ επιβάτου τοΰ 

οίκουμ. θρόνου Πατέσκου, κατά μήνα Φεβρουάριον, ίνδ. ιγ' 1. 7 

1597 κατά Σεπτέμβριον — Συνυπογράφει γράμμα Μελετίου Αλεξάνδρειάς 

πρός τον Πρώτον τοΰ ' Αγίου ’Όρους κλπ. περί διαφοράς μεταξύ τών 

μονών Βατοπεδίου καί Παντοκράτορος, έν έτει 1597 ίνδ. ια', έν μηνί 

Σεπτεμβρίω (περίληψις)2. ■ 8 

1606 κατ’ Ιούνιον — Συνυπογράφει συνοδικόν πατριάρχου Ραφαήλ πρός 

τούς κατοίκους Μυκόνου, έν μηνί Ίουνίω, ίνδ. δ' 3. 9 

ΕΦΕΣΟΤ ΓΑΒΡΙΗΛ 

Ή θητεία του άνάγεταί τουλάχιστον εις τό 1616, ώς λέγεται κατωτέρω. 

Έν τούτοις μόνον απαντάται εις τρία έγγραφα, έξ ών τά μέν δύο πρώτα 

είναι τοΰ 1622, τό δέ τρίτον, κατά Δεκέμβριον 1626 «άθωωσίς τοΰ αδίκως 

καθαιρεθέντος Εφέσου Γαβριήλ» 4, εξ ού δεν δύναταί νά συναχθή πότε καί 

διατί ούτος είχε προκαθαιρεθή. Συνυπογράφει ό Γαβριήλ: 

1622 κατά Μάϊον —Συνοδικόν σιγίλλιον Κυρίλλου Α' του Λουκάρεως, δΓ ού 

άπαγορεύεται εις τον έπίσκοπον Περισσού νά θεωρή τάς μονάς τοΰ Αγίου 

’Όρους ώς ιδίαν αύτοΰ επαρχίαν, ετει ,ζρλ', μηνί Μαΐω ψπερίληψις). 

Σωφρ. Εύστρατιάδης, περ. «Ελληνικά» 3, 1930, σ. 51, άρ. 29. 1 

1622 κατά Μάϊον — Συνοδικόν γράμμα Κυρίλλου Α' τοΰ Λουκάρεως περί 

τής μονής Βατοπεδίου. ,ζρλ', μηνί Μαίφ. 

Αλέξανδρος Βατοπεδινός, έν τώ τόμω «Κύριλλος ό Λούκαρις 

(1572 - 1638)», Άθήναι 1939, σσ. {77 -) 79. 2 

Ό μέγας Ρήτωρ τής Μ. Εκκλησίας (Μιχαήλ) υπογράφει διά τον Εφέ¬ 

σου Γαβριήλ κατά Δεκέμβριον 1616 καθολικήν άθώωσιν μητροπολίτου Λή¬ 

μνου Κλήμεντος επί πατριάρχου Τιμοθέου λ Ό δέ μέγας σακελλάριος (Ιωάν¬ 

νης) διά τοΰ Εφέσου (άνωνύμως) κατά Νοέμβριον 1617 ϋ καί πάλιν ό Μέγας 

Αλεξάνδρεια 1932, σσ. (157 -)159. Ό Καμπούρογλου κακώς άνέγνωσε την χρονιάν 

,ζρμεΦ άντί ,ζρεΨ (= 1596). 

1. Κ. Ν. Σ ά θ α, Βιογραφικόν Σχεδίασμα 'Ιερεμίου Β', έν Άθήναις 1870, σσ. 

(136 -)142. 

2. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Ιστορικά Μνημεία τοΰ Άθω, περ. 

«Ελληνικά» 3, 1930, σ. 49, άρ. 22. 

3. Περικλέους Γ. Ζερλέντου, Σύστασις τού Κοινού τών Μυκονίων, 

έν Έρμουπόλει 1924, σσ. (14 -)15. 

4. Κ. Ν. Σ ά θ α ς, ΜΒ Γ', 1872, σ. 565. 

5. ’Α θ. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, ΙΒ IV, 1899, σσ. 20-21. V 8 ρ Ο- 

Γ ί 5, Οοάβχ ΒβΙδ, 1975, σ. 32 (καί 36), φέρεται καθαιρεθείς καί άποκατασταθείς κατά 

Δεκέμβριον 1626. 

6. Υαροτίδ, αυτόθι, σσ. (40-)41. 
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Ρήτωρ (Μιχαήλ) διά τον Εφέσου (άνωνύμως) κατά Ιούλιον 1624 5Εάν 6 

τό 1624 έξουσιοδοτών είναι 6 Γαβριήλ, ή καθαίρεσίς του Θά έγένετο μετά τδ 

θέρος του έτους τούτου. 

Πιθανώτερον δτι διά μικρόν διάστημα ύποκατεστάθη ύπδ του Εφέσου 

Ιγνατίου (1625-1626), περί ού κατωτέρω, δ όποιος κατά Δεκ. 1626 ειχεν 

άποθάνει. 'Η άρσις όμως της καθαιρέσεως δεν φαίνεται δτι συνεπήγε καί 

την άνακατάληψιν τού θρόνου Εφέσου, αν κρίνωμεν άπδ τδ δτι ό μετ’ αυτόν 

Εφέσου Σίλβεστρος εκλέγεται μετά δεκάμηνον άντί τού άποθανόντος Ιγνα¬ 

τίου, δπερ σημαίνει δτι ή δεν έπ?νηρώθη ό θρόνος έν τούτω τω μεταξύ ή 

κατείχετο «προεδρικώς» ύπδ τού Γαβριήλ. 

ΕΦΕΣΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 

Προδιετέλεσε Γάνου καί Χοδρας μητροπολίτης (1616-1624), δθεν έξε- 

λέγη 9Εφέσου τδ 1625. Τδν Δεκέμβριον 1626 άναφέρεται ώς θανών 2. 

ΕΦΕΣΟΥ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ 

Διεδέχθη άποθανόντα τδν Εφέσου Ιγνάτιον. Τή ίη Όκτωβρίου 1627 

επί πατριάρχου Κυρίλλου Α' «Υπόμνημα Εφέσου Σιλβέστρου, άντί τού άπο¬ 

θανόντος Ιγνατίου»3. Ό Σίλβεστρος Εφέσου καθηρέθη επί τού αυτού πα¬ 

τριάρχου (Λουκάρεως) κατά Μάϊον 1630, ώς συνεργασθείς μετά τού Χαλκη¬ 

δόνας Ισαάκ διά να έξωση τδν Κύριλλον Α' τού θρόνου* ,αχλ', μηνί Μαίω 4. 

Τούτον καθαιρεθέντα διεδέχθη ό Κρής Μελέτιος ό Παντόγαλος. 

ΕΦΕΣΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ο ΠΑΝΤΟΓΑΛΟΣ 

(1631 - 1644) 5 

Λόγιος Κρής ιερωμένος έκ Σητείας, πιθανώτατα άδε?νφός της έκεΐ ί. μο- 

1. Ένθ’ άνωτ., σ. 80. ■..··. 

2. V ά ρ ο ι· ί δ, Οοάβχ ΒβΙα, 1975, σ. 148. 

3. Κ. Ν. Σ άθ α ς, ΜΒ Γ', 1872, σσ. 565 - 566. 

4. Τό κείμενον έδημ.οσίευσεν ό Σάρδεων Γ ε ρ μ. α ν ό ς, Συμβολή. Α', έν 

Κωνσταντινουπόλει 1935, σσ. 98 - 99, έν υποσημειώσει 194. 

5. Αί σπουδαιότεροι ειδήσεις περί Μ. Παντογάλου προέρχονται έκ τής αλληλογρα¬ 

φίας του, δημοσιευθείσης ύπδ τοϋ Ε. Εβ£Γαη(1 έν IV τόμω, 1896, της ΒΗ του XVII 

αίώνος, ήτις καταλογογραφεΐται περαιτέρω. Έπί των ειδήσεων τούτων ιδία έστηρίχθη- 

σαν αί μελέται των : Εμμανουήλ Σ. Άγ γελά κι, Σητειακά Α', Άθήναι 1935, 

σσ. 174 - 178 (ό όποιος παραδόξως θεωρεί τδν Κ. Κονταρήν άνεψιδν του Πατελλάρου 

καί τδν Γβ§'βΓ άρχικώς ορθόδοξον !) καί (Μιχαήλ Κ α τ α π ύ τ η) Μελέτιος Παντό¬ 

γαλος, περ. «Μέσων» Δ', 1935, σσ. 3-21. 'Ομοίως εμμέσως εις τδν ί,6§[Γ9.ΐΐ(1 βασίζον¬ 

ται οσα λέγει δ Ν. Ί. Παπαδάκις, ΤΙ Εκκλησία Κρήτης, Χανιά 1936, σσ. 114, 

νής Άκρωτηριανής (Τοπ?νού) ι, ήν προϋπάρχουσαν άνεκαίνισεν δ άδελφός του 

Γαβριήλ Παντόγαλος, ηγουμενεύσας έν αυτή (1612 - τουλάχιστον 1640). 

'Η οικογένεια Παντογάλων (Ραη1θ§Μο) κατεγράφη τδ 1644 μεταξύ 

των οΐΙί&Οϊηϊ 6ί 0&η(3Ϊ3, ήτοι τής Ανατολικής Κρήτης2. Περί τού Μελε¬ 

τίου γράφων Κύριλλος ό Λούκαρις λέγει: .. . ό ... Λοχιώτατος εν ίερομο- 

νάχοις καί πνευματικοϊς κύριος Μελέτιος ό Παντόγαλ,ος ονχι μονον εκ φνσεοις 

καί γένους εύγενονς καταγόμενος έχει την παιδείαν ριζωμενην 

εϊς την καρδίαν του και τον φόβον τοϋ Θεόν, άλλα καί εξ απαλών των όνν- 

χων συναναστρεφόμένος καί παιδευόμενος μέ ενάρετους και πνευματικούς 

άνδρας και Θεόν φοβονμένους, και παιδευόμενος είς φροντιστή¬ 

ρια και διδασκαλεία σοφών έκαρπώθη από μέν τους ενάρετους 

την άοετήν, από δέ τούς σοφούς την σοφίαν, καί εγινεν άνθρωπος τοιοντος 

άξιος νά τον έγνωρίσονν πολλοί, καθώς καί ή μετριότης ημών τον εγνωριζει, 

καί νά ωφεληθώσιν από λόγον τον. . επειδή τούτο είναι άδύνατον, έφ’ οσον 

εύρίσκεται ούτος είς ένα τόπον καί μίαν επαρχίαν περικεκλεισμένος, τω έχο- 

ρηγησε τδ δικαίωμα νά λεΐτουργή, κηρύττη καί έξομολογή είς ολας τας επαρ¬ 

χίας Δύσεως καί Ανατολής3. Έκ τού άχρονίστου τούτου έγγράφου κατα¬ 

φαίνεται δτι δ Μελέτιος είχε τδ όφφίκιον τού πνευματικού πατρός, εΐχε δια- 

τελέσει μοναχός είς. μοναστήρια (= φροντιστήρια) καί είχε σπουδάσει εις 

διδασκαλεία, άν μή κοσμικά, πάντως σοφών άνδρών, οιον ή έν Χάνδακι, μονή 

ςτής 'Αγίας Αικατερίνης του Σινά, δπου καί άλλοι σοφοί καί Μελέτιος ο Βλα¬ 

στός έδίδαξαν. Παρά τάς βεβαιώσεις όμως ταύτας όμιλίαι ή άλλα έργα τού 

Μελετίου Παντογάλου δεν έσώθησαν καί άν δεν διεσώζοντο αι επίστολαι του, 

δεν θά εδικαιούντο τά γραφόμενα ύπδ τού Λουκάρεως. 'Ως πρδς τον τόπον 

144 - 146, περί Παντογάλων, περί δέ τής μονής Τοπλοϋ γενικώτερον αυτόθι, σσ. 119- 

153, πράγματα αυθαίρετα καί άνευ επιστασίας γράφων. 

Τρεις σφραγίδας τής μονής Άκρωτηριανής δημοσιεύει καί σχολιάζει (ών ή πρώτη 

του ΪΤ' αί., ή δευτέρα τοϋ 1646 καί ή τελευταία τοϋ 1816) ό άείμν. συνάδελφος έκ Ση¬ 

τείας Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης, Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής μονής Κυρίας 

Άκρωτηριανής (Τοπλοϋ) έν Σητεία Κρήτης, «Είς μνήμην Γ. Π. Οικονόμου», έν Άθή- 

ναις 1954, σσ. 172 - 175, παρέχων καί άλλας ειδήσεις (ώς'δτι τό 1639 ή ώχυρωμένη 

διά τείχους μονή ήρίθμει 40 μοναχούς). Εΐχε δέ ή μονή αρκετά μετόχια. 

1. Τό πρώτον έδημοσιεύθησαν όρθώς ύπό Στεφάνου Ξανθουδίδου, Χρι- 

στιανικαι έπιγραφαί έκ Κρήτης, «Άθηνα» 15, 1903, σσ. 85 - 93 (περί τής μονής Τοπλοϋ 

γενικώτερον πραγματευομένου). Τάς έπιγραφάς άνεδημοσίευσαν, ένθ’άνωτ., δ τε Άγγε- 

λάκης καί δ Ν. Τ. Παπαδάκης. Περί τής μ,ονής ό Ο. Ο β γ ο 1 &, ΜοηυΐΏβηΙί νβηθίΐ 

ΠθΙΓίδοΙα <ϋ ΟβΙεί III, 1917, σσ. 194 - 197. Τοϋ α ύ τ ο ΰ, αυτόθι IV, 1932, σσ. 

587 - 588 καί II ίΪ£. 325 (σ. 263). 'Ως είναι γνωστόν ό ΟθΓοΙα τάς έπιγραφάς δημο¬ 

σιεύει συνεργασία τοϋ Ξανθουδίδου. 
2. Μ. Τ. Μ α V ο ύ σ α κ α, Ή παρά Τΐ'ΐναη άπογραφή ... Κρήτης, «Κρητ. Χρο¬ 

νικά» 3, 1949, σ. 50. 

3· Παρά Ε β § γ α η (1, ΒΗ <1υ XVII Β., IV, 1896, σσ. 2,04 -206, άρ. 204. 
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όπου έμόνασεν (έν Κρήτη) ό Μελέτιος δεν προσδιορίζεται ούτος, ουδέ δύνα- 

ται νά είναι ή ύπό άνέγερσιν μονή της Άχρώτηριανής. Τδ δτι δέ του έδόθη 

άδεια ταξιδευτοΰ - πνευματικού εις Ανατολήν (Μ. Ασίαν) καί Δύσιν (Ελλη¬ 

νικόν χώρον, Κρήτην) πιθανώς υποκρύπτει καί άλλας αυτού δραστηριότητας. 

Έάν έγεννήθη τό 1594 ό Μελέτιος, 6 αδελφός του Γαβριήλ, ό όποιος 

ήδη τήν 3ην Φεβρουάριου 1608 ήτο διάκονος 1 (επομένους τουλάχιστον 20ετής), 

θά πρέπει νά. ήτο πρεσβύτερος αυτού. Τον γνίορίζομεν τό πρώτον άπό άπαν- 

τητικήν προς αυτόν επιστολήν τού Κυρίλλου Λουκάρεως πατριάρχου Αλεξάν¬ 

δρειάς, άπό τον όποιον έπιμόνως έζήτει νά μεταβή παρ’ αύτώ εις Αίγυπτον. 

Ό Λούκαρις τώ παρέστησε τήν δυσκολίαν τού έκεϊ βίου, καί μάλιστα διά 

νέους έλευθεριώτερόν πως άνατραφέντας, καί τώ συνέστησε νά μορφωθή — 

κρίνων αύτόν άκρο) μόνω δακτύλω γευσάμενον τής παιδείας, παρά τοΐς έν 

Κρήτη διδασκάλοις κατά τε τά γράμματα καί τήν άσκησιν. Τον Γαβριήλ 

έν συνεχεία αναφέρει ό αδελφός του εις έπιστολήν του έκ Κωνσταντινουπό¬ 

λεως γραφεϊσαν κατά Μάρτιον 1636: Γράμμα παρά τον άγιωτάτον ηγουμέ¬ 

νου εμού αδελφόν και λογιωτάτον κυρίου Γαβριήλον ... άπεστάλθη 

μοι. .. (δι’ ού τώ έγνώρισεν ότι οι Πατελλάροι τον κατηγορούν τον Εφέσου 

ως ύπογράψαντα τά κεφάλαια, δηλ. τήν Όμολογίαν Κυρίλλου τού Λουκά¬ 

ρεως). Εις τήν έπιστολήν αυτήν συνεχίζει: Ό . .. ήμέτερος αδελφός Γαβριήλ 

συνεχώς αγαθός ών.. . 2. Έξ αυτών δείκνυται δτι τό 1608 άγράμματος διά¬ 

κονος τό 1636 ήτο λογιώτατος ηγούμενος, προφανώς ύπακούσας εις τάς υπο¬ 

δείξεις τού Λουκάρεως. Τούτο πρέπει νά έπραξεν εγκαίρως, ώστε τό 1619, 

άνεγείρας τό έν Σητεία ναΐδριον τού Αγίου Κωνσταντίνου, , εις μνήμην τού 

πατρός του (πιθανώτατα Κωνσταντίνου καλουμένου) νά χρησιμοποιήση επι¬ 

κήν γλώσσαν είς τό σχετικόν έπίγραμμα οπερ συνέταξε καί οπερ σήμερον 

είναι έντετοιχισμένον είς τήν πρόσοψιν τού Καθολικού τής μονής Άκρωτη- 

ριανής μετά τού ομοίως ύπ’ αύτού συνταχθέντος ετέρου επιγράμματος3. Ούδα- 

μόθεν δέ φαίνεται δτι συγκτίτωρ ήτο ό άπουσιάζων Μελέτιος Παντόγαλος, 

πολύ δέ περισσότερον δέν είναι ό Μελέτιος ό ποιητής των έπιγραμμάτων, ώς 

1. Τό μέν έτος γεννήσεως τοϋ Μελετίου δίδει ό ίδιος, δηλών κατά Δεκέμβριον του 

1644 οτι είναι 50 έτών. Βλ. περαιτέρω. Τό δ’ έτος γεννήσεως του Γαβριήλ άγνωστον, 

άλλ’ ή κανονική χειρ ο τον ία είς διάκονον έπρεπε νά γίνη κατά τό 25ον έτος τουλάχιστον 

τής ηλικίας του (κατ’ οικονομίαν δ’ ένωρίτερον, τότε συνηθέστατον). Τό οτι τό 1608 ήτο 

διάκονος έκ τής προς τόν Γαβριήλ μοναδικής επιστολής του Λουκάρεως, παρά Ε 6 £ Γ 3. η (1, 

ένθ’ άνωτ., σσ. 243 - 244, άρ. 67, συνάγομεν. Αλλά κατά τό 1612-1613 κατά τήν άνα- 

καίνισιν τής μονής ήτο ήδη ηγούμενος (εΦαΙθ) επομένως ιερομόναχος. 

2. Έπιστολήν ύπ’ άριθ. 159 παρά Ε 6 £ Γ 31 Π ά, ένθ’ άνωτ., σσ. 432 - 448. Τάς έκ 

τής επιστολής ειδήσεις έχρησιμοποίησα γράφων περί του έκ Σητείας μητροπολίτου 'Ηρά¬ 

κλειας καί μετά ταϋτα οίκουμ. πατριάρχου Νεοφύτου Γ' έν ΕΕΒΣ 41, 1975, σσ. 153 - 180. 

3. Βλέπε ΞανΟουδίδην, Άθηνά 15, 1903, σσ. 88-91, οπού τό κείμενον, ή 

μεταγραφή του, ή ερμηνεία καί ή χρονολόγησις. 
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ύπέθεσάν τινες, έπιμηκύναντες τήν κατά τό 1608 νεανικήν του απαιδευσιαν 

Τελευταίου δέ γνωρίζομεν περί του ηγουμένου Γαβριήλ, ότι άπηυθύνθη 

προς αύτόν δι’ έκκλησιαστικά θέματα τής Ανατολικής Κρήτης ό πατριάρχης 

Παρθενίας Α' διά συνοδικής επιστολής ύπογραφείσης καί ύπό τού Μελετίου 

Εφέσου (Παντογάλου) κατ’ Ιούλιον 1639-. Παραδόξους τό 1641 ό Γαβριήλ 

κατέλιπε τήν ίδρυθεΐσαν μονήν καί έγένετο ηγούμενος τής έν τώ διαμερισματι 

Χάνδακος μεγάλης μονής Άγκαράθου °, όπου μαρτυρεΐται και τα επόμενα έτη. 

Άλλα τό 1645 ήτο ήδη ήγούμενος ό Αθανάσιος Χριστόφορος4, ώστε νά 

υποθέσωμεν ότι ό Γαβριήλ άπέθανε πρό τής άποβασεως τών Τούρκων εις 

Κρήτην. 

Όποτεδήποτε καί άν ήλθεν ό Μελέτιος είς Κωνσταντινούπολή, πάντως 

εύρίσκέτο έκεϊ ήδη την Ιην Ιουνίου 1629. Ώς είναι γνωστόν ό Λούκαρις 

έπατριάρχευσε τό πρώτον, έκλεγείς τήν 4ην Νοεμβρίου 1620, το δεύτερον 

άνήλθε τήν 23ην Σεπτεμβρίου 1623, μετά όλιγόμηνον παΰσιν καί συνεχώς 

περίπου έπατριάρχευε μέχρι 4ης ’Οκτωβρίου 1633. Κατα την λεγομενην τρι- 

την ταύτην πατριαρχείαν έχρησιμοποιήθη ό Μελέτιος Παντογαλος. Δεδομένου 

ότι ούτος μ,αρτυρεϊται έκ χαράγματος τής μονής Τράχαλα^ώς ευρισκόμενός 

έν Κρήτη τό 1624, μετά τήν χρονολογίαν ταύτην καί πρό τού 1629, ότε αλλη¬ 

λογραφεί ώς ιερομόναχος, θά πρέπει νά ήλθεν εις Κωνσταντινούπολή, όπου 

άλλωστε καί άλλος φίλος του Κυρίλλου τού Λουκάρεως ιεράρχης έκ Σητείας, 

ό ' Η ρακλείας Νεόφυτος άπό τού Φεβρουάριου 1622 είχε καταλάβει τόν έν 

λόγω θρόνον (προαχθείς άπό Γάνου καί Χώρας)5. Είχε λοιπον στηρίγματα 

1. Ν. Ί. Π α π α δ ά κ η ς, ένθ’ άνωτ., σ. 149, ό όποιος — παραθεωρών δτι ό Με¬ 

λέτιος Παντόγαλος εύρέθη είς Εβνάβη κατά Δεκ. 1644—νομίζει δτι πρώτον έσπούδα- 

σεν εκεί καί κατόπιν έπιστρέψας άνεδείχθη μητροπολίτης. Γούτο λέγει και εν σ. 115, σημ. 

21. Θεωρεί δέ τόν Γαβριήλ σπουδάσαντα είς τήν Σιναϊτικήν Σχολήν, σπουδήν ήμιγυμνα- 

σίου (σ. 149) !! 
2. Ί. Κ. X α σ '.ώ τη ς, Τό οικουμενικό πατριαρχείο καί ή Κρήτη μετά τό θάνατο 

Κυρίλλου Α' τοϋ Λουκάρεως, «Θησαυρίσματα» 6, 1969, σσ. 206 - 208, 213 - 215, 220 - 221. 

3. Αΰτη είχε περί τούς 60 μοναχούς. Περί τής μονής εσχάτως βλ. Έ λ ε υ θ ε ρ ί ο υ 
Κ. Πλατά κη, Ειδήσεις έκ τών πηγών περί τής μονής Άγκαράθου, «Κρητολογία» Π, 

1976, σσ. 81-154, όπου καί ή λοιπή βιβλιογραφία. Ιδία βλ. σσ. 108 -110 διά τά έτη 

1641 - 1648 καί τάς εκεί σημειουμένας δημοσιεύσεις τών Μ. Μανούσακα («Θησαυρι- 

σματα» 6, 1969, σσ. 73 - 74) καί Λ. Ε. V Γη ο 6 η I {αύτόθι 4, 1967, σσ. 63 - 68), 

δπου τό πρώτον έγένετο γνωστόν έκ δημοσιεύσεως εγγράφων οτι ο Γαβριήλ Παντόγαλος 

διετελεί άπό τοϋ 1641 ήγούμενος Άγκαράθου καί μέχρι τουλάχιστον τοϋ 1644. 

4. Πρβλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Κρήτες εκκλησιαστικοί έξακριβούμενοι, «Κρητο¬ 

λογία» I, 1975, σσ. 171 -175 : Αθανάσιος Χριστόφορος (Κρής ήγούμενος Άγκαράθου 

καί πολεμιστής). 
5. Πρβλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Λουκάρεια Ά. Νεόφυτος Γ' Κρής οικουμενικός 

πατριάρχης (1636 - 1637) ό άπό Ηράκλειας (Φεβρουάριος 1622 - Ιούνιος 1636) φίλος 

καί οπαδός Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως, ΕΕΒΣ 41, 1974, σσ. 153- 180 καί σσ. 407, 575 
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δια να προοδεύση έν Κωνσταντινουπόλει, διό καί έξελέγη νεούτατος μητροπο¬ 

λίτης Εφέσου, 

Η σπουδαία και τότε επαρχία Εφέσου, ύφ’ ην ύπήγετο τότε καί ή 

Φιλαδέλφειας *, έκενώθη λόγω συμμέτοχης του ποιμενάρχου αυτής μητροπ. 

Εφέσου Σιλβέστρου (1 Όκτωβρ. 1627-1630) εις την υπό του μητροπ. Χαλ- 

κηδονος Ισαακ εξυφανθείσαν συνωμοσίαν προς έξωσιν του Λουκάρεως 1 2, ενεκα 

της οποίας ο Σίλβεστρος ουτος καθηρέθη κατά Μάι'ον του 1630. Την 28ην 

Απριλίου 1631 εξελέγη εις διαδοχήν του οΰτο) καθαιρεθέντος ώς μητροπολί¬ 

της Εφέσου ο οικείος τ<ρ Λουκάρει Μελέτιος Παντόγαλος3, ό όποιος καί 

έλαβε κατοχήν τής επαρχίας του, διότι από του 1632 καί έξης επανειλημμέ¬ 

νους αλληλογραφεί έκεΐθεν4. 

Επόμενόν ήτο 6 πατριάρχης Κύριλλος Β' Κονταρής 6 από Βέροιας τό 

πρώτον έπιβάς του θρόνου (4-11 “Οκτωβρίου 1633) νά στραφή κατά των 

Κρητών υποστηρικτών του Λουκάρεως 5 καί νά στραφή έν συνεχεία κατά τήν 

δευτέραν αύτόΰ πατριαρχείαν (Μάρτιος 1635 -*Ιούνιος 1636) καί κατά του 

Εφέσου Μελετίου ώς κάλβινόφρονος, ώς ήδη είχε πράξει προηγουμένως ό 

προσκαίρως καταπατήσας τον θρόνον Αθανάσιος Γ' ό Πατελλάρος, Ρεθύμνιος 

εχθρός του Λουκάρεως (25 Φεβρ. 1634 - άρχαί Απριλίου ή πρώτη του επί- 

βασις), διασπείροντες ότι ό Εφέσου είχεν υπογράψει τήν Όμολογίαν του 

Λουκάρεως6. Και είναι μέν αληθές ότι ό Μελέτιος συνειργάζετο μέ τον Προ- 

1. η όποία ελειτούργησεν έν Μ. Άσία καί μετά τήν ί'δρυσιν της έν 'Ενετία. Ό 
Μελέτιος ύπεγράφετο πρόεδρος αυτής. 

2. Μ. Ί. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί Πίνακες, σ. 556. Τό κείμενον της καθαιρέσεως 

παρα Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή είς τούς πατριαρχικούς Καταλόγους Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως από της 'Αλώσεως καί έξης, μέρος πρώτον, έν Κιονσταντινουπόλει 1935, 

σσ. 98 - 99 έν υποσημειώσει. 

3. Κ. Ν. Σ ά θ α ς, ΜΒ, Γ', 1872, σ. 568 : «Απριλίου 28 'Τπόμνημα Εφέσου 

Παντογάλου»! Τινές, ούκ ολίγοι, άγνοοΰντες τό έπώνυμον του Εφέσου Μελετίου, υπέ¬ 

θεσαν ότι άλλος είναι ό Μελέτιος καί άλλος 6 Παντόγαλος, καί ούτως έδημιούργησαν 

άνυπαρκτον Παντόγαλον (όνομα) Εφέσου είς τούς Καταλόγους. Εύνόητον είναι ότι τό 

κοινοτατον καλογηρικον όνομα Μελέτιος έφερον πλειστοί όσοι καί τότε καί μετά ταϋτα, 

δι’ ό καί έςεφέροντο πολλάκις διά (ή καί διά) τού επωνύμου των : Βλαστός, Πηγάς, Κα~ 

βάσιλας κτο. 

4. Επιστολήν του έξ Εφέσου 8 Μαρτίου 1632 βλέπε παρά Ε 6 £ Γ α η ά, ΒΗ θυ 
XVII 8., IV, 1896, σσ. 398, άρ. 141. ’Αλλά καί κατά τό 1635 διέμενεν είς Έφεσον, ώς 

φαίνεται έκ τής αυτόθι ύπ’ άριθ. 156 έπιστολής της 15ης Δεκεμβρίου του έτους τούτου. 

5. Κατά Νοέμβριον 1633 διά του Εφέσου Μελετίου ό Λούκαρις έζήτησε δάνειον 

άπό τόν βάϊλον (πρέσβυν) της Ένετίας έν Κωνσταντινουπόλει, άλλά δέν τό επέτυχε. Βλ. 

Κ. Δ. Μέρτζιου, Πατριαρχικά..., 1951, σ. 66. 

6. Διά ν’ άναιρέση τάς έν λόγω κατηγορίας των θείου καί άνεψιου (Νεοφύτου, εΐτα 

Κρήτης) Πατελλάρων, ό Εφέσου Μελέτιος άπηύθυνε τήν άπό Μαρτίου 1636 επιστολήν - 

εγκύκλιον προς τούς Κρήτας, ής έχρησιμοποίησα δαψιλώς τά στοιχεία έν τη ώς άνω, σ. 39, 

σημ. 5, περί Νεοφύτου Γ' μελέτη μου, όπου καί δύναταί τις νά τ’ άναζητήση. 
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τεστάντην Αντώνιον Λεγήρον (Εθ^θγ) τότε ευρισκόμενον έν Κωνσταντίνου- 

πολει και στηρίζοντα τόν Λούκαριν. Άλλ’ ή ύπόθεσις δέν είναι τόσον απλή, 

δεδομένου ότι ό κλεινός πατριάρχης έπρεπε νά έχη αντιστήριγμα μεταξύ των 

ξένων πρεσβευτών, ώς τής Ένετίας καί τών Προτεσταντών, διά ν’ άποφεύγη 

τάς μηχανορραφίας τών πρέσβεων τής Βιέννης καί τών Παρισίο>ν. Ό Μελέ¬ 

τιος εμεινε πιστός - είς τόν Λούκαριν καί μετά τό μαρτυρικόν τούτου τέλος 

(20 Ιουνίου 1638), καί μετά τόν βίαιον θάνατον του Κονταρή (Ιούνιος 1639) 

καί παρά τήν πολεμικήν τού άδυσιοπήτου Μελετίου του Συρίγου (Κρητός 

εχθρού του Λουκάρεως). 

Διά νά μή ύπογράψη δέ τήν καταδίκην του ίερομάρτυρος, καί φοβούμε¬ 

νος οτι οί εχθροί άμφοτέριον θά προητοίμαζον καί δι’ αυτόν τήν ιδίαν τύχην, 

μή δυνάμενος νά έγκατασταθή είς Κρήτην, όπου ή κίνησις προς άγιοποίησιν 

του Λουκάρεως άπηγορεύθη (αιτήσει τής Λατ. Εκκλησίας) άπό τούς Ενε¬ 

τούς, κατέλιπε τήν επαρχίαν του ι, άνεχώρησεν είς τό εξωτερικόν καί εφθασεν 

είς Εβγάοη τής *Ολλανδίας, όπου συνέχισε τάς ένεργείας του. Τό μέν ένε- 

γράφη εκεί είς τό Πανεπιστήμιον είς ηλικίαν 50 έτών2, τό δέ ύπέσχετο είς 

τους Προτεσταντας ευμενή διάθεσιν, οία του Λουκάρεως*, εάν έβοηθείτο νά 

καταλαβη τον πατριαρχικόν θρόνον3. Έκει που πρέπει καί νά έτελεύτησεν, 

άγνωστον ποτέ, διότι δεν συναντάται πλέον οΰτε είς τήν Κρήτην ούτε είς τήν 

περιοχήν του ’Οθοψανικοΰ κράτους. 

Λόγω τών τυχών τού Λουκάρεως μεταξύ τού 1631 καί τού θανάτου του 

(1638) καί τής προς αύτον καί τήν περίφημον (πλασματικήν καί δι’ εξωτε¬ 

ρικήν καταναλωσιν, άλλά πάντως γ;ησίαν) ' Ομολογίαν του ανεκτικής στά¬ 

σεως, ό Μελέτιος Παντόγαλος έπαύθη άπό τού θρόνου του : 

α') υπό τού Κυρίλλου Κονταρή άντικανονικώς καθαιρεθείς τήν άνοιξιν 

τού 1639 καί άντικατασταθείς υπό τού πρώην Σάμου Ανθίμου, έκλεγέντος τόν 

Μάϊον τού αύτοΰ έτους4, καί 

β ) υπο τού πατριαρχου Παρθενίου Α' (1639 - 1644) κανονικώς κατά 

1. Τοΰτο εςαγεται έκ τής έ/αστολής του Μελετίου άπό ’Άγα (Χάγης) τής 25ης 

Αύγουστου 1644, ότι δηλαδή μετά τήν καταδίκην τής Όμολογίας, μή δεχθείς νά ύπα- 

γράψη, κατέλιπε τήν επαρχίαν του. Ε β £ Γ α η ά, ενθ’ άνωτ., σσ. 519 - 529. Περί τών 

καταδικών τής Λουκαρείου Όμολογίας βλ. καί Τά Δογματικά καί Συμβολικά Μνημεία 

τής Όρθοδόξου Εκκλησίας υπό Ίω. Ν. Καρμίρη, Β', έν Άθήναις 1953, σσ. 562 - 

686, όπου καί τό διαβόητον κείμενον (Ίανουαρίου 1631), ή καταδίκη αύτοΰ κατά Σε- 

πτέμβριον 1638, καί ή περί ής ένταϋθα πρόκειται καταδίκη υπό τής έν Ίασίω Συνόδου 
κατά Μάϊον 1642 καί άλλα κείμενα. 

2. «Μβίβίΐιΐδ Ραηίο^αίιΐδ Οβίοηδίδ, οοοίβδίεΐθ Ερίιβδίηαβ ιτιοίΓοροΙΗο,. 50. Εοη. 

βΓ§;ο)», Ε β £ Γ 8. η <1, έ'νθ’ άνωτ., σ. 521, σχολιάζων τό πράγμα. 

3. Εις επιστολήν του προς Εβ^βτ, ύπ’ άριθ. 6 έν τή μεθεπομένη σελίδι κατα- 

γραφομένην. 

4. Κ. Ν. Σ ά θ α, ΜΒ Γ', 1872, σ. 574. 
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Φεβρουάριον 1642, άντ’ αύτοΰ έκλεγέντος τοΰ Εφέσου Π αίσιου την 16ην 

Φεβρουάριου 1642 

Παρά ταΰτα φέρεται ώς υπογράφουν Εφέσου το 1644 κατα μήνα Μαϊον, 

γράμμα Παρθενίου Α' προς τούς έν Ένετία περί των προνομίων τοΰ Φιλα¬ 

δέλφειας Αθανασίου Βαλεριανοΰ1 2. Επειδή προφανώς δεν πρόκειται περί κακής 

άναγνώσεως, τοΰ Μελετίου ευρισκομένου εις το εξωτερικόν απο Αυγουστου 

τουλάχιστον τοΰ έτους τούτου (Κάτω Χώραι), αλλ ουχι αποδεδειγμενως τον 

Μάϊον, συμπεραίνομεν 6τι μετά την καθαίρεσιν τοΰ 1642 κατώρθωσεν 6 Με¬ 

λέτιος, προσχωρών εις τάς άπόψεις τής Συνόδου, νά συγχωρηθή καί νά έπα- 

νέλθη εις τον θρόνον του τουλάχιστον διά μίαν διετίαν. 

'Υπερβολικήν και άδικον κρίσιν έξήνεγκεν περί τοΰ χαρακτήρος τοΰ Με¬ 

λετίου ό γράψας ότι «έξωνημέναι τινές συνειδήσεις τρεις κληρικοί. . . Μελέ¬ 

τιος Ποντόγαλος (δΐο), Ναθαναήλ Κωνώπιος καί ιερομόναχος Σωφρόνιος, 

κυρίως οί δύο πρώτοι χάριν άθλιου κέρδους ύποκριτικώς προσκείμενοι τώ 

προτεσταντισμω» ήσαν δήθεν οι ώς άνω Εφέσου, Σμύρνης και Αθηνών (εϊτα 

Βιδύνης)3 Κρήτες φίλοι ή συγγενείς τοΰ Λουκάρεως. Άλλ’ εάν ύπεκρινοντο, 

ήσαν ορθόδοξοι όσον καί ό πατριάρχης ό γράψας «ύποκριτικώς» τήν Όμολο- 

γίαν. Έάν έζήτει τις αυτών χρήματα διά νά γλυτώση άπό τον Κονταρήν τούς 

Ίησουΐτας καί τούς Τούρκους, δεν είναι κατάκριτος. 

Σημειωτέον ότι ό εύθύς καί συνεπής Εφέσου Μελέτιος δεν ύπέγραψεν 

ούδέν έγγραφον, υπόμνημα ή άλλην πράξιν των επιβατών πατριάρχων Αθα¬ 

νασίου Γ' καί Κυρίλλου Β' τοΰ Κονταρή, κατ’ άντίθεσιν προς άλλους, εύερ- 

γετηθέντας ύπό τοΰ Λουκάρεως. "Οτι δεν συνέπραξε μέ τούς έξωνημένους 

λατινόφρονας έχει μείζονα πάντο)ς σημασίαν άπό τό ότι διετήρει κοινωνικας 

σχέσεις μέ τούς προστατεύοντας τον Αούκαριν Προτεστάντας. 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 11ΑΝ ΤΟ ΓΑΛΟΥ 

I. Ε. Εβ§Γαπ(1, ΒΗ γΙπ XVII 8., IV, 1896 

1. (σσ. 384-385) άρ. 103: Επιστολή Μελετίου ίερομονάχου Παντογάλου 

προς Αντώνιον Λιγέοον (Εθ§6γ). Κωνσταντινούπολις 1 Ιουνίου 1629. 

1. Κ. Ν. Σάθκ, ΜΒ Γ',1872, σ. 576. 

2. Τό πρώτον έδημοσιεύθη ύπό Ίωάννου Βελούδου, Χρυσοβουλλα και Γράμ¬ 

ματα των οικουμενικών πατριάρχων εις τούς Φιλαδέλφειας μητροπολιτας ■ .Ενετία 1893, 

σσ. 40- 43. Βλεπε άναδςμοσίευσιν ύπό Μ. ’Γ. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, επιστο- 

λαί, λύσεις, θεσπίσματα των άγιωτάτων πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως. , τόμος πρώ¬ 

τος, έν Κωνσταντινουπόλει 1888, σσ. 44- 46. 

3. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (ό ειτα Αθηνών), «Νέα Σιών» Β', 

1905, σ. 27. Άλλα τότε έπιστεύετο ότι ή Όμολογία ήτο πλαστή. 
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2. (σσ. 398-399) άρ. 141: Μελέτιος ταπεινός μητροπολίτης ... Εφέσου 

Άντωνίω (Εθ§βΓ). Έν Έφέσω 8 Μαρτίου 1632. 

3. (σσ. 426-427) άρ. 154: 4Ο Εφέσου Μελέτιος προς τον αύτόν Αντώνιον 

Λεγήρον (Εβ§θΐ’) 18 Σεπτεμβρίου 1635. 

4. (σσ. 428-429) άρ. 156: Ό αυτός Μελέτιος τώ αύτώ Λεγήρω. Έξ Εφέ¬ 

σου 15 Δεκεμβρίου 1635. 

5. (σσ. 432-448) : άρ. 159: «Τοϊς αίδεσιμωτάτοις καί έλλογιμωτάτοις πα- 

τράσι, διδασκάλοις τε καί ήγουμένοις καί πανευλαβεστάτοις ίερεΰσι, 

τοίς ένδοξοτάτοίς άρχουσι καί σοφωτάτοις ρήτορσι καί πάσι τοΐς 

όρθοδόξοις Χριστιανοϊς τοίς παροικοΰσιν έν τή έμή κάτω πατρίδι 

. Κρήτης, τής πολυθρυλήτου καί θεοφρουρήτου έκατοντοπόλεως νήσου, 

Μελέτιος ό Παντόγαλος αρχιεπίσκοπος Εφέσου (έν τή υπογραφή:) 

ύπέρτιμος καί έξαρχος πάσης Ασίας καί πρόεδρος Φιλαδέλφειας. Έν 

Κωνσταντινουπόλει κατά Μάρτιον 1636. 

Θ. (σσ. 507-508). Άχρόν ιστός, άριθ. 206. Μελετίου Εφέσου πρός τον Εβ- 

(παρακλητική, όπως τώ διαθέση χρήματα δι’ ών θά έσωζε τον 

θρόνον του). ? 

7. (σσ. 519 - 521) άρ. 216 : Άπό Άγα ,αχμδ'. Αύγούστω κε' (25 - 8 - 1644). 

Ό Εφέσου άρχιεπίσκοπος Μελέτιος ό Παντόγαλος ύπέρτιμος καί 

έξαρχος πάσης Ασίας (πρός Εβ£βΓ (ζητών τό πατριαρχείον, υπο¬ 

σχόμενος νά διατίθεται πρός τούς Προτεστάντας καθ’ δν τρόπον πριν 

ό Κύριλλος Λούκαρις)). 

II. Ε β £ γ α η <1, ΒΗ 3ιι ΧλΗΙ δ., V, 1903 

1. (σσ. 137 - 138, άρ. 207) : Επιστολή Μελε τίου άρχιεπισκόπου Εφέσου 

πρός τινας των έν Λέϋδε θεολόγων (μετά λατινικής μεταφράσεως, 

άπόσπασμα άντιγραφέν ύπό τοΰ ΜοΠδΐθυΓ Οίαικίβ) (έδημοσιεύθη τό 

1684) εν σσ. 215-216 τοΰ βιβλίου τοΰ περιγραφομένου καί κατεχο- 

μένου ύπό του Εβ£Γαη<Ε 

ΠΡΑΞΕΙΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ, ΣΙΓΙΛΛΙΑ, ΣΥΝΟΔΙΚΆ ΓΡΑΜΜΑΤΑ κλπ. 

'Υπογραφόμενα ύπό Μελετίου Εφέσου (1631 -1644) 

1631 Μάιος —Συνοδικόν γράμμα Κυρίλλου Α7 τοΰ Λουκάρεως τώ μητροπο¬ 

λίτη Μελενίκου άπαγορεΰον αύτώ ν’ άναμειγνύεται εις τά τοΰ Βατο- 

πεδινοΰ μονυδρίου τοΰ Σπηλαίου. Έν έ'τει ,αχλα7, μηνί Μαΐω (περί- 

ληψις). 

Σ ω φ ρ. Ε ύ σ τ ρ α τ ί ά δ η ς, «Ελληνικά» 3, 1930, σ. 52, άρ. 31. 1 

1631 Μαϊος — Συνοδικόν σιγίλλιον Κυρίλλου Α7 τοΰ Λουκάρεως περί τοΰ 
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Αγίου Στεφάνου Άδριανουπόλεως 1631, μηνί Μαΐω (κακώς ό εκδό¬ 

της : Μαρτίφ, δτε δεν είχεν έκλεγή είσέτι 6 Μελέτιος Εφέσου). 

Εύλόγιος Κουρίλας, «Θρακικά» 6,1935, σσ. (277-)280. , 2 

1632 Απριλίου 29 —Συνοδική πράξις, σιγίλλιον άγιοποιήσεως τοϋ Ίωάν- 

νου Ερημίτου έν Κρήτη (Γδερνέτο). 
Πρβλ. Ε. Ρ β Η I, ΒΑΟ, 1926, σ. 115, όπου ή έκδοσις Ακολουθίας του οσίου 

έτους 1782. Πρόσθες έπανέκδοσιν, Χανιά 1976, οπού τό σιγίλλιον εν σσ. γ - ς . 3 

1634 Απρίλιος — Συνοδικόν άφοριστικόν πτρχου Κυρίλλου Α' του Αουκα- 

ρεως κατά του προκαθαιρεθέντος επιβάτου του θρόνου Αθανασίου Γ 

(Πατελλάρου). Έτει 1634φ μηνί Άπριλίω. 

ΆΟ. Παπαδόπουλος Κ ε ρ α μ έ ω ς, ΙΒ IV, 1899, σσ. (17 -) 18 (ορθως 

αποδίδω» τούτο εις τον Λούκαριν, ενώ 6 Ανδρόνικος Δημητρακό- 

- ου λ ο ς,Επανορθώσεις Σφαλμάτων. . ., έν Τεργέστη 1872, σσ. 23- 26, κακώς 

τό προσέγραψεν εις Κύριλλον Β' τον άπό Βερροίας). Μ. Λ' αροτίδ, Οοάβχ 

ΒβΙ&, 1975, σ. 91 (σ. 93 σχόλιον}. , , 4 

1638 Φεβρουάριου 21. Παραίτησις τοϋ Αθηνών Σωφρονίου" ,αχλη Φε- 

βρουαρίφ κα'. 
Δ η μ. Γ ρ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ, Μνημεία της Ιστορίας των Αθηναίων, τόμ. 

Β', έν Άθήναις 1890, σ. 169. 5 

1 638 Απρίλιος·—Συνοδικόν σιγίλλιον Κυρίλλου Α του Λουκαρεως υπέρ 

τών σταυροπηγιακών δικαίων της μονής Δομποΰς. Ι^Βν εν μηνι 

Άπριλίω. 
Κ. Ρωμαίος, «Αφιέρωμα είς Κ. Άμαντον», 1940, σσ. (134 -) 137. 6 

1638 (προ του Ιουνίου) — Συνοδικόν σιγίλλιον Κυρίλλου Α' του Αουκάρεως 

περί τής έν Εύβοίφ κατά την επισκοπήν Καναλίων μονής τής Μετα- 

μορφώσεως. Έν έτει ,αχλη'. 

Δ. Α. Ζακυθηνός, «Ελληνικά» 2, 1929, σσ. (152-} 154. 7 

1639 Ιουλίου 1—'Τπόμνημα εκλογής πατριάρχου Παρθενίου Ά του άπό 
Άδριανουπόλεως. Έν έτει ,αχλθ', μηνί Ίουλίω α', ίνδικτιώνος ζ'. 

’Αθ. Παπαδόπουλος- Κεραμεύς, ΑΙΣ IV, 1897, σ. 103. Σάρ- 

δεων Γερμανού, Συμβολή... Α', 1935, σσ. (120 -) 121. ϋ. Κ υ 8 8 Ο, 

81ικϋί ΙδΙοποβ Οΐ'βοο - Κοηίδηο, I, 1939, σσ. (234 -)239. 8 

1639 Ιούλιος (μετά τήν πρώτην). — Συνοδικόν γράμμα πτρχου Παρθενίου 

Α' προς τον πατριαρχικόν επίτροπον Ρεθύμνης. ,αχλθ , μηνι Ιουλιω. 

Ί. Κ. Χασιώτης, «Θησαυρίσματα» 6, 1969, σσ.. (201 -) 236. 9 

1639 Ιούλιος (μετά τήν πρώτην)—Συνοδικόν γράμμα πτρχου Παρθενίου 

Α' προς τον πατριαρχικόν επίτροπον Κυδωνιάς, ,αχλθ , μηνι Ιουλιω. 

Ί. Κ. X ασ ι ώτ η ς, «Θησαυρίσματα» 6, 1969, σσ. (213-)215. 10 

1639 Ιούλιος (μετά τήν πρώτην)-Συνοδικόν γράμμα πτρχου Παρθενίου 

προς τον (έν Σητεία) ηγούμενον τής Άκρωτηριανής (Τοπλου) Γα¬ 

βριήλ (Παντόγαλον). ,αχλθ', μηνί Ίουλίω. 

Ί. Κ. Χασιώτης, «Θησαυρίσματα» 6, 1969, σσ. (220-) 221. 11 

1639 Αύγουστος—Πράξις τού πρώην πατριάρχου Αθανασίου Γ' (Πατελ- 

*Η μητρόπολις “Εφέσου κατά τήν Τουρκοκρατίαν 45 

λάρου) άναλαμβάνοντος τήν προστασίαν τής μητροπόλεως Θεσσαλο¬ 

νίκης. ,αχλθ', μηνί Αύγούστω. 

Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή είς τούς Πτρχικοΰς Καταλόγους, Α'. 1935, 

σ. 117. 12 

1644 Μάϊος — Συνοδικόν γράμμα πτρχου Παρθενίου Α' προς τούς έν Ένε- 

τία περί τών προνομίων τού έκεΐ Φιλαδέλφειας Αθανασίου Βαλερια- 

νού. ,αχμδ' έν μηνί Μαΐω, ίνδικτ. θλ 

Ί ω. Βελούδου, Χρυσόβουλλα Γράμματα, σσ. 32 - 35, οθεν : Μ. Ί. Γ ε δ ε ώ ν, 

Κανονικά ί Διατάξεις, Α', έν Κωνσταντινουπόλεΐ 1888. σσ. (44-) 46. 13 

ΕΦΕΣΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ 

Επιβάτης 1639, κατά Μάϊον, Κύριλλος Β' ό Κονταρής, καθαιρέσας τον 

κανονικόν μητροπολίτην Εφέσου Μελέτιον, δυναστικώς έξέλεξεν άντ’ αυτού 

τον πρώην Σάμου "Ανθιμον Ούτος υπογράφει κατά τον αυτόν μήνα τό ύπό- 

μνημα έκλογής τού μητροπολίτου Προϊλάβου καί Ίσμαηλίου Μελετίου, έν 

έτει σωτηρίω ,αχλθ', Μαΐω 

τ 

ΕΦΕΣΟΥ 1ΤΑΪΣΙΟΣ 

Αντί τού προκαθαιρεθέντος τό δεύτερον Μελετίου τού Παντογάλου, τήν 

16ην Φεβρουάριου 1642 πατριαρχεύοντος Παρθενίου Α' έκλέγεται μητροπ. 

Εφέσου ο Παΐσιος3, ο οποίος μετατίθεται είς τήν μητρόπολιν Λαρίσσης τήν 

ΙΟην Σεπτεμβρίου 1645 επί Παρθενίου Β' τού νέου 4. Ούτος συνυπογράφει : 

1643 χατ Αύγουστον·—Συνοδικόν γράμμα τοϋ πατριάρχου Παρθενίου Α' 

περί τών Σιναΐτών, 1643<-> μηνί Αύγούστω. 

Γ ε ρ. Γ. Μαζαράκη, Συμβολή εις την ιστορίαν τής έν Αΐγύπτφ Όρθοδό- 

ξου Εκκλησίας, “Αλεξάνδρεια 1932, σσ. (325 -}328. 1 

1644 κατα Σεπτέμβριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Παρθενίου Β' 

περί άποκαταστάσεους τού προκαθαιρεθέντος μητροπ. Ίωαννίνων Καλ¬ 

λινίκου. Έν έτει ,αχμδ' μηνί Σεπτεμβρίω. 

1 α σ ο ς Α θ. Γριτσόπουλος,Ό Ίωαννίνων Καλλίνικος, Ιωάννινα 1954, 

σσ. {7 -) 8. <Αί ύπογραφαί έν ΕΦΣΚ, Παρ. Κ' - ΚΒ' τόμου, 1892, σ. 100). 2 

1644 κατά Σεπτέμβριον — Συνοδικήν καθαίρεσιν έπί πατριάρχου Παρθε¬ 

νίου Β' τού μητροπ. Εύρίπου Ίωάσαφ (Περίληψις). 

’Α θ. Παπαδόπουλος Κέραμέ ύ ς, ΕΦΣΚ, Παρ. ΚΒ', 1892, σ. 102. 3 

1. Κ. Ν. Σ ά θ α, ΜΒ Γ', 1872, σ. 574. 

2. Περί?.ηψις ύπό Ά θ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Κ ε ρ α μ έ ω ς, ΕΦΣΚ Παράρτημα 

ΚΒ', 1892, σ. 102. Τό κείμενον ό ϋ. Β υ 5 8 ο, 8ίυ<Ιπ ΙδΙοΐ'ϊοε Ογοοο - Κοηιέηβ I 

Βουκουρέστι 1939, σσ. (286 -)287. 

3. Κ. Ν. Σ ά θ α, ΜΒ Γ', 1879, σ. 576. 

4. Αυτόθι, σ. 579. 
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1645 Ιανουάριου 17— Συνοδικόν τόμον πατριάρχόυ Παρθενίου του νέου 

(Β') έρωτηθέντος παρά του αύθέντου Μολδαβίας Ίωάννου Βασιλείου 

Βοεβόδα περί Σινα. ,αχμε', Ιανουάριου ιζ', Ινδ. ιγ'. 

Γ ε ρ. Γ· Μαζαράκης, Συμβολή..., 1932, σσ. (329 -) 330. 4 

1646 Ιανουάριου 17 — Συνοδικόν γράμμα Παρθενίου Β προς τον ηγεμόνα 

Μολδαβίας Ίωάννην Βασίλειον βοεβόδαν περί Σινά (Περιληψις). 

Ά 0. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς Κεραμεύς, ΕΦΣΚ ΪΙαράοτ. ΚΒ , 1892, σ. 102. 

ΕΦΕΣΟΥ ΓΓΝΑΤΙΟΣ 

Έπί Παρθενίου Β' (του Νέου, τό β') Υπόμνημα Εφέσου Ιγνατίου, άντί 

του μετατεθέντος εις Λάρισσαν Παϊσιου, 1645, Σεπτεμβρίου 10 1 2. 

Κακώς άνεγνώσθη Παΐσιος 9 άντί Ιγνάτιος εις Συνοδικόν γραμμα πα- 

τριάρχου Παρθενίου ,αχμε', μηνί Νοεμβρίω, όπερ συνυπογράφει. 

Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή..., Α', 1935, σ. 123, σημ. 242. 

Ούτος συνυπογράφει: 

1651 κατ’ Ιούλιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχόυ Ίωαννικίου Β' προς 

τον άρχιεπίσκοπον Κύπρου.. . περί των σχεσεουν υποταγής των εκεί 

αρχιερέων προς τον άρχιεπίσκοπον αυτών, ,αχνα' μηνί Ίουλίω. 

Πρβλ. με ΕΕΒΣ ΜΒ', 1975 - 1976, σ. 69, άρ. 35, δπου ή λοιπή βιβλιογραφία. 1 

1653 — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχόυ Παϊσίου Α' τω μητροπολίτη Με- 

λενίκου, έντελλομένω νά μη έπεμβαίνη εις τά του μονυδρίου του Σπη¬ 

λαίου, άνήκοντος τοΐς Βατοπεδινοΐς (Περιληψις). 

Σωφρ. Εύστρατιάδης, περ. «Ελληνικά» 3, 1930, σ. 54, άρ. 39. 2 

1654 11655— Γράμμα του πατριάρχόυ Παϊσίου Α' προς τον πατριάρχην 

Ρωσίας Νίκωνα. 

περ. «Ανατολικός Άστήρ» Κ', 1881, σ. 898. ® 

Σημεκωτέον ότι ό Ιγνάτιος άνέλαβε την μητρόπολιν Εφέσου υπό τον 

όρον νά ύπαχθή πάλιν αύτώ ή Φιλαδέλφεια, ώς εμφαινεται εξ έγγραφου Παϊ- 

σίου Α', του έτους 1655 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΣΟΥ ΠΑΪΣΙΟΣ 

'Ο πατριάρχης Παΐσιος Α' ό άπό Λαρίσσης, Λεσβιος ο συνενωσας, ως 

άνω, την πατριαρχικήν έξαρχίαν Φιλαδέλφειας τή μητροπόλει Εφέσου, παραι¬ 

1. Κ. Ν. Σάθα, ΜΒ Γ', 1872, σ. 578. 

2. Ελλήνων έπιστολαί προς Ρώσους κατά τον ις και ιζ αιώνα, ΕΦ 22, 1923, 

σσ. 133 - 165, έν σσ. (150 -)155. 

3. Πρβλ. {τον κατόπιν Σάρδεων) Γερμανόν Ά θ α ν α σ ι ά δ η ν, περ. «Νέος 

Ποιμήν» Κωνσταντινουπόλεως 4, 1922, σσ. 622 - 623, ως και τον Κατάλογον μητροπο¬ 

λιτών Φιλαδέλφειας περαιτέρω. 

Ή μητρόπολις Εφέσου κατά την Τουρκοκρατίαν 

τηθείς *, τή 8η Αύγούστου 1655 έλαβε προεδρικώς τήν μητρόπολιν Κυζίκου, 

ήν αφεις ακολούθως ελαβεν, ομοίως προεδρικώς, την μητρόπολιν Εφέσου -. 

ΕΦΕΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Εις «βοήθειας γράμμα)) άποκείμενον έν ίεροσολ. χειρογράφω 338, γίνε¬ 

ται μνεία μεταθέσεως του Εφέσου μητροπολίτου Διονυσίου, άχρονίστως ό. 

Ούτος συναντάται ύπογράφων Συνοδικόν γράμμα πατριάρχόυ. . . κατ’ 

Απρίλιον 1668 4 *. 

ΕΦΕΣΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

Άγνωστον πότε έλαβε την Εφέσου, τήν όποιαν διοίκησε μακροχρονίως 

(τούλάχιστον 1688- 1704). Είς Κατάλογον των άρχιερέων του οικουμενικού 

θρόνου δεύτερος «'Ο Εφέσου πάσης Ασίας Θεοφάνης» 6. Ούτος συνυπο¬ 

γράφει : 

1688 κατά Μάϊον—Συνοδικόν πατριάρχόυ Καλλίνικοί} Β', κυρουτικόν δι¬ 

καίων κλπ. μονής Ίω. Θεολόγου τής Πάτμου. ,αχπη' μαιω, ίνδικτιώ- 

νος ια' (όπου άνεγνώσθη Αθανάσιος !). 

ΜΜ,ΆΟ VI, 1890, σσ. (305 -)309. 1 

1688 κατά Μάιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχόυ Καλλινίκου Β' περί του 

ναού Θεοτόκου τής Καμπαναριώτισσας. ,αχπηω έν μηνί Μαΐω ίνδι- 

κτιώνος ια'.' 

Κ. Ί. "Αρ. αντος, Ή μονή των Μουνδών έν Χίω, «Εναίσιμα... Χρυσο¬ 

στόμου Παπαδοπούλου», ’Αθήναι 1931, σσ. (465 -) 469. 2 

1691 κατ’ Ιανουάριον — Συνοδικήν εγκύκλιον πατριάρχόυ Καλλινίκου Β' 

υπέρ τού Παναγίου Τάφου (Περιληψις). 

Κ. Δ ε λ ι κ ά ν η. Τά έγγραφα. ■ ·, Α', έν Κωνσταντινουπόλει 1904, σ. 448. 3 

1691 κατα Μάρτιον— Συνοδικόν κατά Ίωάννου Καρυοφύλλου πατριάρχόυ 

Καλλινίκου Β'. 

’Α θ. Παπαδοπούλου Κ ε ρ α μ έ ω ς, ΙΒ I, 1891, σ. 353 (καί του α ύ- 

τ ο υ, ΑΙΣ I, 1891, σσ. 300 - 302, περί της ύποθέσειος ταύτης). 4 

1. Κατά Μάρτιον 1655. 

2. Μ. Ί ω. Γ ε δ ε ώ ν, ΓΙΠ, σ. 583. Τό σχετικόν πρός τήν μητρόπολιν Κυζίκου 

υποσχετικόν του Παϊσίου έδημοσίευσεν ό Σάρδεων Γ ε ρ ρ, α ν ό ς, Συμβολή..., Α', 

1935, σσ. 138 - 139. Πληροφορών περί αυτού ώς ζώντος έν Κωνσταντινουπόλει μέχρι 
1672. 

3. Ά θ. Παπαδοπούλου Κ ε ρ α μ έ ω ς, ΙΒ IV, 1899, σ. 317. 

4. 'Ο αυτός, ΕΦΣΚ 20. Παράρτημα, σ. 118. 

5. Τακτικόν των Όρθοδόξων Εκκλησιών τής Ανατολής καί Κατάλογος αρχιερέων 

άκμασάντων έν αύταΐς μεταξύ ιζ' καί ιη' αίώνος, έκδίδοται τό πρώτον υπό ’Α. Παπα¬ 

δοπούλου Κεραμέως. ΔΤΕΕ 3, 1890, έν σ. 469. 
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1691 κατά Μάρτιον — Πατριαρχικόν συνοδικόν καί συστατικόν γράμμα 

Καλλινίκου Β' <καί του Ιεροσολύμων Δοσιθέου) περί τής κατά τήν 

ευχαριστίαν μετουσιώσεως. (Κατά Μάρτιον 1691). ,αχ^α , ινδ. ιδ . 

Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Κανονικαί Διατάξεις, Α’, 1888, σσ. (99 -) 105. Ί. Κ α ρ μ ί.ρ η» 

Τά δογματικά καί συμβολικά Μνημεία, Β', 1953, σσ. 779 - 783. ν&ρ ο Γ ί 5, 

Οοάβχ Ο-απιηιει, 1974, σσ. 19-31 (σχολιάζεται). 5 

1691 κατ’ Ιούλιον — Σιγίλλιον πατριάρχου Καλλινίκου Β' περί της έν Παρ«ρ 

μονής τού * Αγίου Γεωργίου έν τοποθεσία * Ημερο βιγλι. ,αχ"^α Ιου- 

λίω, ίνδικτ. δ'. 
Δ. Α. Ζακυθηνός, περ. «Ελληνικά» 2, 1929, σσ. (391 -)394, άρ. 17. 6 

1691 κατ’ 5Ιούλιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Καλλινίκου Β' (συνυ- 
πογραφόμενον υπό Δοσιθέου * Ιεροσολύμων) περί τής έν Κωνσταντι- 

νουπόλει Σχολής, 1691ψ Ίουλίω. 
’Α θ. Κομνηνοΰ 'Τψηλάντη, Τά μετά την "Αλωσιν, έν Κωνσταντι- 

νουπόλει 1870, σσ. {204 -} 208. ^ 

1 692 κατά Φεβρουάριον — Συνοδικόν σιγίλλιον του πατριάρχου Καλλινίκου 
Β' περί τής μονής Πεντέλης, «αχ^β' Φεβρουάριου, ίνδικτιώνος ιε . 
Σ π. Λάμπρος, Τρία πατριαρχικά σιγίλλια μονών της Αττικής, ΝΕ 4, 1907, 

σσ. (94 -) 97. 8 

1692 κατά Μάρτιον — Εκλογής του πρωτοσυγκέλλου τής Μ. Εκκλησίας 
Κωνσταντίνου ώς μητροπ. Ρόδου υπόμνημα επί πατριάρχου Καλλίνι¬ 

κου Βλ Μηνί Μαρτίω, ίνδικτ. ιε'. 
Πρβλ. Ά θ η ν α γ ό ρ α ν (Έ λε υ θ ε ρ ί ο υ), ΕΕΒΣ 9, 1932, σ. 26 (μνεία), 

ναροτχδ, Οοιίθχ Ο&ΐϊΐΓπα, 1974, σσ. 32(- 33) (Σχόλια). 9 

1695 κατ’ Ιούλιον—Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Καλλινίκου Β' περί 
τής διαθέσεως τής περιουσίας των έν Πάτμω έγκαταβιούντων και 
άποθνησκόντο^ν άρχιερέων. ,αχ”^ε' εν μηνί Ίουλίω, ίνδικτιώνος γ 
(κακώς άνεγνώσθη Αθανάσιος). 
ΜΜ, ΑΌ VI, 1890, σσ. (309 -)311. 10 

1695 κατ’ Αύγουστον-—Έπί πατριάρχου Καλλινίκου Β', υπόμνημα εκλο¬ 
γής μητροπ. Παροναξίας του Κλαυδιουπόλεως Μακαρίου. Κατά μήνα 
Αύγουστον .αχ^ε', ίνδικτ. γ'. 
νοροτίδ, Οοάοχ Οαιηπίίϊ., 1974, σ. 35. 11 

1695 κατά Σεπτέμβριον ·—Έπί πατριάρχου Καλλινίκου Β', υπόμνημα εκ¬ 
λογής ώς Νεοκαισαρείας μητροπολίτου του ίερομονάχου Ιάκωβου, 

,αχ’ήε' κατά μήνα Σεπτέμβριον, ίνδικτ. δ'. 
V & ρ ο γ ΐ 5, Οοάβχ Οέατιηαβ, 1974, σ. 36. 12 

1696 κατά Μάρτιον — Υπόμνημα εκλογής του πρώην Δρύστρας Γενναδίου 
ώς μητροπ. Νίκαιας έπί πατρ. Καλλινίκου Β'. ,αχ^ς-', μηνι Μαρτιω 

.ίνδικτ. δ'. 
ν&ροΓίδ, Οοάβχ Οαιηιηίΐ, 1974, σ. 37. 13 

1696 κατ’ Απρίλιον — Συνοδική καθαίρεσις έπί πατριαρχίας Καλλινίκου Β' 
3 - 3 - 1978 
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τού μητροπ. Θεσσαλονίκης Μεθοδίου. ,αχΗςΛ μηνί Άπριλίω, ίνδ. δ'. 
Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Θεσσαλονικέων παλαιαί κοινοτικαί διενέξεις, Μακεδονικά 2, 

1941 -1952, σσ. (3-)5. ν&ρΟΓΪδ, ΟοάθΧ Οαΐηπια, 1974, σσ. (38-)39, όπου 
αί ύπογραφαί. 14 

1696 κατ’ Απρίλιον — Έπί πατριάρχου Καλλινίκου Β' υπόμνημα εκλογής 
μητροπολίτου Θεσσαλονίκης τού ίερομονάχου Ιγνατίου. Κατά μήνα 
Απρίλιον ,αχ^ς-', ίνδικτ. δ'. 
Μ. Γεδεών, Εφημερίδες, σ. 133. V & ρ ο Γ ΐ 8, Οοάβχ ΟαΐΏΠίο, 1974, 

σ. 40. 15 

1696 Μαΐου 31 — Έπί πατριαρχίας Καλλινίκου Β', υπόμνημα εκλογής τού 
ίερομ. Γενναδίου ώς μητροπ. Χίου. ,αχΗ'Γ \ μηνί Μαίω λα'. 
νειροτίδ, Οοάβχ Οοηιπια, 1974, σ. 42. 16 

1696 κατ’ Ιούνιον — Έπί πατριάρχου Καλλινίκου Β', υπόμνημα εκλογής 
τού ίερομονάχου Νεοφύτου ώς μητροπολίτου Σεβαστείας. ,αχΧς·' 

κατά μήνα Ιούνιον, ίνδικτ. δ'. 
V 3. ρ ο γ ί 5, Οοάβχ Ο&πιπια, 1974, σ. 43. 17 

1696 κατ’ Ιούνιον — Έπί πατριάρχου Καλλινίκου Β', υπόμνημα εκλογής 
τού ίερομονάχου Ίωαννικίου ώς μητροπ. Άμασεία^. ,αχ^ς·', μηνί 
Ίουνίφ, ίνδικτ. δ'. 
ν&ροτίδ, Οοάβχ Οαιηιηει, 1974, σ. 44. 18 

1696 κατ’ Ιούνιον — Έπί πατριάρχου Καλλινίκου Β', υπόμνημα εκλογής 
τού ίερομονάχου Βαρθολομαίου ώς άρχιεπισκόπου Τζιας καί Θερμίων. 
(αχ\ς·', μηνί Ίουνίω, ίνδικτ. δ'. 
V & ρ ο γ ΐ 5, Θοάβχ Οδΐηπιει, 1974, σ. 45. 19 

1704 Ίανουαρίου 12 — Συνοδικόν γράμμα Γαβριήλ Γ', δι’οδ άναγορεύεται 
ο Ήλίας Μηνιάτης κοινός ίεροκήρυξ καί διδάσκαλος τού οικουμενικού 
Θρόνου, ,αψδ' έν μηνί Ίανουαρίω ιβ'. 
Κ. Α. ’Αρχ., Ανέκδοτον χειρόγραφον, περ. «Πανδώρα» 15, φ. 300 τής 15 

Μαρτίου 1865, σσ. (589-)590. 20 

1704 κατ Απρίλιον — Συνοδικόν σιγίλλιον Γαβριήλ Γ' περί τής μονής 
Δομποΰς. ,αψδ9> έν μηνί Άπριλίφ. 
Κ. Α. Π. Ρ ω μ α ΐ ο ς, «Αφιέρωμα εις Κ. Άμαντον», ’ΑΘήναι 1940, σσ. 

(140 -) 146. 21 

ΕΦΕΣΟΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ 

*0 Εφέσου Κωνστάντιος (εάν άνεγνώσθη όρθώς) συνυπογράφει σιγίλ- 

λιον πατριάρχου Γαβριήλ Γ' περί 'Αγίου Ίωάννου τού Ξανεμίτη τής νήσου 
"Ανδρου, μηνί Ίουλίο), ,αψδ' (= 1704) ώστε νά φαίνεται άμεσος διάδοχος 
τού Εφέσου Θεοφάνους. 

1. Δη μ. Πασχάλης, περ. «Θεολογία» 4, 1926, σσ. (290 -) 292. 

Έπετηρϊς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών·, τόμος ΜΓ’ 4 
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ΕΦΕΣΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 

Τήν Ιην Μαίου 1712 έν επιστολή προς τον Ιεροσολύμων Χρύσανθον 

Νοταραν φέρεται Εφέσου Κύριλλος ι. 

ΕΦΕΣΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ προεδρικώς 

/Ο Γαβριήλ έξελέγη Χαλκηδόνος μέν κατ’ Απρίλιον 1746, καθηρέθη 

κατα Σεπτέμβριον 1747, απίθανον δέ οτι το έπόμενον έτος έγένετο Νικομή¬ 

δειας (1748- 17ο9) 1 2. Προδιετέλεσε Σερρών, έξ ής μητροπόλεως έλαβε τήν 

Χαλκηδόνος και έγένετο «πρόεδρος Εφέσου» πάντως προ του Απριλίου 

1746 3. Πιθανώς καί τής Νικομήδειας είχεν έπιβή προ τής Χαλκηδόνος 4. 

Πάντως καί ό ίδιος καί τά κατ’ αυτόν τεταραγμένα. Πιθανώς καθηρέθη δίς 

(και ως Σερρών και ως Χαλκηδόνος!). Άπό «γράμμα είδήσεο^ς» προς τούς 

έν τή μητροπόλει Εφέσου ότι ό μητροπολίτης αυτών Γαβριήλ μετετέθη εις 

τήν Χαλκηδόνα καί ότι νέος άρχιερεύς αύτών έστιν ό από Βερροίας καί Ναού- 

σης εις Έφεσον μετατεθείς Ιωακείμ, άχρόνιστον <1746) έν κώδικί 338, φ. 89 

του πατριαρχείου ^Ιεροσολύμων 3. 

ΕΦΕΣΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 

Ιωακείμ άπό Βέροιας τής έν Μακεδονία κατ’ 9Απρίλιον 1746 προήχθη 

εις την μητροπολιν Εφέσου, ώς άνο^. Ούτος συνυπογράφει: 

1 746 κατά Μάιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Παϊσίου Β' έν έτει σω- 

τηρίω ,αψμς-', κατά μήνα Μάϊον. 

*Α θ. Κ ο μ ν η ν ο ΰ 'Υψηλάντου, Τά μετά τήν Άλωσιν.. ., έν Κωνσταντι- 

νουπόλει 1870, σσ. (606 -) 611. ± 

1746 κατ Ιούλιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Παϊσίου Β' προς τον 

1. Κ. Ν. Σ ά θ α, Κατάλογος επιστολών άνεκδότων, ΜΒ Γ', 1872, σ. 527. 

ί 2· Ό “Α θ. Κομνηνός *Υ ψ η λ ά ν τ η ς, Τά μετά τήν Άλωσιν, έν σ. 354, λέγει 

δτι ο πατριάρχης Παίσιος μετά της Συνόδου έδωκεν αύτω τήν "Έφεσον προεδρικώς. Έν 

σσ, 356 - 360 δέ διηγείται ότι άπό Σερρών καθηρέθη, εΐτα δέ «ού μόνον άπό τής έξο- 

ρίας μετάπεμ.πτος γέγονεν, άλλα κάπί τόν τής μητροπόλεως Εφέσου βαθμόν προεβλήθη» 

τό 1747, καί πραξικοπηματικό^ τό 1748 έγένετο Νικομήδειας. Ό Μ. Ί ω. Γ ε δ ε ώ ν. 

ΕΑ 10, 1890 : «Εφέσου καί εΐτα Χαλκηδόνος Γαβριήλ». 

3. Ό Ηλιουπόλεως Γεννάδιος, περ. «"Ορθοδοξία» 19, 1944, σ. 124, επικα¬ 

λείται τόν κώδικα Δ', σ. 103, τοϋ οίκουμ. πατριαρχείου, ότι ό Χαλκηδόνος Γαβριήλ Ε' 

διετέλεσε πρόεδρος Εφέσου άπό "Απριλίου 1746 - Σεπτεμβρίου 1747 οτε καί καθηρέθη. 

54· ’Βν κώδικι Δ', σ. 95, καταχωρίζεται τό υπόμνημα τής εκλογής τοϋ (διαδόχου 

τοϋ άποθανόντος Χαλκηδόνος Καλλινίκου) Γαβριήλ προέδρου Εφέσου «καί άλλοτε μη¬ 

τροπολίτου Νικομήδειας». Γεννάδιος Ηλιουπόλεως, αύτόθι. 

5. Ά θ. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, ΙΒ IV, 1899, σσ. 316 - 317. 
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μητροπ. Λιβύης Ματθαίον, δι' ού αγγέλλεται αύτω ή έπικειμένη 

εκλογή του ώς πατριάρχου Αλεξάνδρειάς. Ίουλίω κς-' (1746). 

Γ ε ρ. Γ. Μα ζα ράκη, Συμβολή..., Αλεξάνδρεια 1932, σσ. (607 -)609. 2 

1 746 Ιουλίου 26 — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Παϊσίου Β' προς τόν 

μητροπολίτην Λιβύης Ματθαίον, δι9 ού άγγέλλεται αύτω ή εκλογή 

του ώς πατριάρχου Αλεξάνδρειάς, ,αψμς-', Ιουλίου κς·\ 

Ματθαίος ό Άνδριος πάπας καί πατριάρχης "Αλεξάνδρειάς. . . υπό Δ η μη¬ 

τριό υ Π. Πασχάλη, έν Άθήναις 1901, σσ. (74 -) 76. 3 

1746 κατ’ Αύγουστον —'Υπόμνημα τής έπί πατριάρχου Παϊσίου Β' εκλο¬ 

γής τού Αλεξάνδρειάς Ματθαίου άπό Λιβύης, ,αψμς-' κατά μήνα Αύ¬ 

γουστον (1746). 

Γ ε ρ. Γ. Μαζαράκη, Συμβολή..., "Αλεξάνδρεια 1932, σσ. (605 -)607. 4 

1746 — Συνοδικόν σιγίλλιον τού πατριάρχου Παϊσίου Β' περί τής έν Χίω 

μονής Μουνδών. ,αψμς-', μηνί Νοεμβρίω. 

Κ. ’Άμαντος, «Εναίσιμα Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου», Άθήναι 1931, σσ. 

(461 -)464 : Ιωακείμ; (δίο). "Οθεν άνεδημοσιεύθη υπό Ί ωάννου Μ. Άν¬ 

δρε ά δ ο υ, 'Ιστορία τής "Ορθοδόξου Εκκλησίας Χίου, Άθήνησι 1940, Παράρ¬ 

τημα, σσ. (XXV - (XXVI. ’ 5 

1746 κατ9 Ιούλιον — Συνοδικόν γράμμ.α πατριάρχου Παϊσίου Β' περί κα- 

ταργήσεως τής εξαρχίας Πυργίου, Βολισσοΰ καί Ψιρρών καί ένώσεως 

πάλιν αυτής μετά τής μητροπόλεως Χίου. ,αψμς·', κατά μήνα Ιούλιον, 

έπινεμήσεως θ'. 

Ιωακείμ Φορόπουλος, ΕΑ 19, 1899, σσ. (296 -) 298. Άνεδημοσιεύθη 

υπό Ί ω ά ν ν ο υ Μ. Ά ν δ ρ ε ά δ ο υ, Ιστορία τής έν Χίφ "Ορθοδόξου Εκκλη¬ 

σίας, Μέρος Α', Άθήνησι 1940, Παράρτημα, άρ. 48, σσ. ΕΧΧΧνίΙΙ - ΧΟΙΙ. 6 

ΕΦΕΣΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ 

(23 Νοεμβρίου 1753 - 1 *Οκτ. 1761) 

Λόγιος διδάσκαλος είδήμων τής Ελληνικής καί Λατινικής, γενόμενος τό 

1749 μητροπολίτης ’Αγχιάλου καί τήν 23 Νοεμβρίου 1753 Εφέσου ι. Περί 
αυτού πολλά έπληροφόρησεν ό μαθητής του 9Αθανάσιος Κομνηνός 'Τψηλάν- 

της2, διηγούμενος ότι κατ9 Ιούνιον 1724 εφθασεν εις ’Ιάσιον «έπί παιδεία τής 

ελληνικής γλώττης παρά τώ διδασκάλω τού ήγεμόνος τής Μολδαβίας Μι¬ 

χαήλ Ρακοβίτζα βοεβόδα, τώ ίερομονάχω Ναθαναήλ Χίω τώ Καλλονάρη» 3, 

1. Μ. Ί ω. Γ ε δ ε ώ ν, Χρονικά τής Πατριαρχικής Ακαδημίας, έν Κωνσταντι- 

νουπόλει 1883, σ. 144(- 145). 

2. Τά μετά την Άλωσιν, σσ. 392 -393 : «ό ποτέ διδάσκαλός μου». 

3. Αύτόθι, σ. 322. "Οτι ό Ναθαναήλ ήτο καθηγητής τής έν τή μονή Β&ΠΙΟνδΙά 

λειτουργούσης τότε Ελληνικής Ακαδημίας, εικάζει ή Α Γ ί 3. ά η 3. 03τη3Γί&ηο- 

0 ί ο γ & η, Εβδ Αθ3(Ιέππ6δ ΡπηοίβΓδ άβ Βπο3Γβδί βί άβ ^δδγ βΐ ΙοιίΓδ ρΐΌΪθδδθΐΐΓδ, 

Τΐιβδδδίοηύά 1974, σ. 554, όπου καί άλλη βιβλιογραφία. 
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επανήλθε δέ τδ 1728 είς Κο:>νσταντινούπολιν, παυθέντος του ώς άνω ήγεμό- 

νος Μιχαήλ, και ήκολούθησεν εις την βασιλεύουσαν τά μαθήματά του παρά 

τω αύτω Ναθαναήλ, διδασκάλω των τέκνων τού παυθέντος ήγεμόνος» ι. Ευ¬ 

γνώμων προς τον διδάσκαλόν του ό Ύψηλάντης τω άφιέρωσε τό Βιβλίον 

Τρίτον (σσ. 340-496 του χειρογράφου) «άφιερωθέν τω πανιερωτάτω καί 

σοφωτάτω μητροπολίτη τής άγιωτάτης μητροπόλεως Εφέσου κυριω κυριω 

Ναθαναήλ Χίω τω Καλλονάρη»2. Τό βιβλίον έτελείωσε κατα Νοέμβριον 

1752 *.Ό Ναθαναήλ διετέλεσε καί διευθυντής τής πατριαρχικής Ακαδημίας4 5. 

Τον Ναθαναήλ έδολιεύθη ό Χίου Διονύσιος Σαμουρκάσης, άπατήσας 

αυτόν καί κατορθώσας να όδηγήση είς παραίτησιν καί νά τον διαδεχθή (1 

“Οκτωβρίου 1761)δ έναντι έξασφαλίσεως των μέσων συντηρήσεως αυτού. 

Μικρόν μετά ταΰτα ό Ναθαναήλ άπεβίωσεν. Ούτος συνυπογράφει: 

1753 κατ’ “Απρίλιον — Σιγίλλιον τού οίκουμ. πατριάρχου Κυρίλλου Ε' υπέρ 

τής μονής Ζωοδόχου Πηγής Πέπερι, αναγνωριζόμενης ως πατριαρ¬ 

χικού σταυροπηγίου. “Εν ετει σωτηρίφ χιλιοστω επτακοσιοστή πεν¬ 

τηκοστοί τρίτω κατά μήνα “Απρίλλιον, έπινεμήσεως α'. (Κακώς άνε¬ 

γνώσθη Εφέσου Νικόλαος, ώς κακώς άνεγνώσθησαν καί άλλαι ύπο- 

γραφαί). 
Σ π. Λ ά μ π ρ ο ς, Δύο πατριαρχικά σιγίλλια άνέκδοτα, ΝΕ 12, 1915, σσ. 

(354 -)357. ^ ; 1 

1753 κατ’ Ιούλιον — Γράμμα πατριάρχου Κυρίλλου Ε περί συγχωρησεως 

τού ρακιού τών πατέρων. ,αψνγ' έν μηνι Ιουλιω, ινδικτ. α (Κακώς 

άνεγνώσθη : Εφέσου Τιμόθεος). 
Γεράσιμος Μίκραγιαννανίτης, Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων 

Κυριάκου Αγίας ’Άννης, ΕΕΒΣ 29, 1959, σσ. 99 - 100, κώδιξ 84, 3. 2 

1754 κατά Μάϊον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Κυρίλλου Ε' προς τον 

μητροπολίτην Χίου. 
Γ. Ζολώτα, Ιστορία της Χίου, τόμος 3, μέρος Β', 1928, σσ. (203 -)208, 

καί έκεϊθεν Ά ν δ ρ ε ά δ η ς, Ιστορία Εκκλησίας, Χίου, Παράρτημα, σσ. 

(ΧΚνΐ-)ΧΕΙΧ. ^ / ^ 

1 754 κατά Νοέμβριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Κυρίλλου Ε', ,αψνδ' 

κατά μήνα Νοέμβριον (όπου άνεγνώσθη Νικόλαος). 

1. Τά μ.ετά τήν "Αλωσιν, σ. 326. 

2. ’Ένθ’ άνωτ., σσ. κα'-κβ'. 

3. Αύτόθι. Βλ. καί σ. κζ' ημερομηνίαν Δεκεμβρίου 1756. 

4. Μ. Τ ω. Γ ε δ ε ώ ν, Χρονικά της Πατριαρχικής Ακαδημίας, σ. 144. 

5. Μ. Ίω. Γ ε δ ε ώ ν, αύτόθι. Πρβλ. περί του Ναθαναήλ έτι : Γ. Ζ ο λ ώ τ α, 

Ιστορία τής Χίου, Γ', 1, Άθήναι 1926, σσ. 503 - 504, καί Κ. "Α μ α ν τ ο ν, Τά Γράμ¬ 

ματα είς τήν Χίον..., Πειραιεύς 1946, σσ. 197 - 199, συμπεραίνοντα ότι τό κοσμικόν 

ονομα του Ναθαναήλ ήτο Νικόλαος (ώς τινες έκ παραναγνώσεως, καί άλλοι Τιμόθεον 

άνέγνωσαν αυτόν, διά τό σπάνιον του ονόματος. Βλ. κατωτέρω). 
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Αγαμέμνων Τ σ ε λ ί κ α ς, Πατριαρχικά γράμματα μονής * Αγίων Πάντων 

Πατρών, περ. «Ελληνικά» 26, 1973, σσ. (89 -)92. 4 

1 755 κατά Μάρτιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Κυρίλλου Ε' περί 

άνασυστάσεα>ς εξαρχίας Πυργίου. ,αψνε' (1755) έν μηνί Μαρτίω, έπι¬ 

νεμήσεως γ'. 
Ιωακείμ Φορόπουλος, ΕΑ 19, 1899, σσ. (367 -)369, όθεν Α ν δ ρ ε α- 

δης, Ιστορία τής Εκκλησίας Χίου, Παράρτημα, σσ. (ΧΟΙΙ-)Χθν. 5 

1755 “Απριλίου 28 —Συνοδικόν γράμμα, άνευ πατριαρχικής έγκρίσεως τού 

Κυρίλλου Ε', κατά τών άναβαπτιστών καί τού έγχειριδίου Χριστόφο¬ 

ρου τού Αίτωλού. ,αψνε', “Απριλίου κη'. 

Μαργαρίτης Κωνσταντινίδης, Γράμματα έκ του αρχείου τής Ελ¬ 

ληνικής Κοινότητος Τεργέστης, ΕΦ 7, 1911, σσ. (229 -)235. 6 

Γ' 

Οί μεταξύ 1762 και 1824 μητροπολΐται Εφέσου. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1762 - 1763 ;) 

Τον προκάτοχόν του Ναθαναήλ «δολω διαδέχεται ο Χίου Διονύσιος» 

(1762/1763) ι. Άλλα δεν έλαβε κατοχήν τού θρόνου τής “Εφέσου. Τήν 24ην 

Μαίου 1763 μετετέθη είς τήν μητρόπολιν Δέρκοιν, ής διατελών αρχιερευς 

άπεβίωσε τό 17732. 'Η μετάθεσις αΰτη έγένετο επί πατριάρχου Σαμουήλ. 

Λόγω τού ανωμάλου τής έκλογής του καί τού όλιγοχρονίου, δεν ευρίσκω 

πατριαρχικόν γράμμα ή σιγίλλιον υπογεγραμμένον ύπο τού εν λογω Διονυσίου. 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΧΙΟΣ (1763 - 1779) 

Μελέτιος ό “Εφέσου λέγεται Χίος, Πετροκόκκινος τό έπώνυμον3. Προ- 

διετέλεσε μέν (1753) αρχιδιάκονος τού πατριάρχου Παϊσίου4, τήν δέ 5ην 

1. Αθανασίου Κ ο μ ν η ν ο ΰ 'Υ ψ η λ ά ν τ ο υ, Τά μετά τήν "Αλωσιν, έν 

Κωνσταντινουπόλει 1870, σσ. 392 - 393. Ή παραίτησις του Ναθαναήλ 1 “Οκτωβρίου 

1761, βλέπε πρόσθεν τά περί τούτου. 

2. * Υπόμνημα έπί τή μεταθέσει τοΰ πανιερωτάτου μητροπολίτου Εφέσου κυρ 

Διονυσίου έπί τήν άγιωτάτην μητρόπολιν Δέρκων, έδημοσιευθη υπο Στ. Αριστκρ- 

γ η βέη, είς τό περ. «Όρθοδοξία» 10, 1935, σσ. 420 - 422, και Σαρδειον Γερμανού, 

Συμβολή, Β', σσ. (90-)93. Τοΰ α ύ τ ο ΰ, «Θρακικά» 6, 1935, σσ. 67 - 68. 

3. Περί οδ βλέπε : Κ ω ν σ τ. Τ. Ά μ ά ν τ ο υ, Τά Γράμματα είς τήν Χίον κατά 

τήν Τουρκοκρατίαν 1566 - 1822 (Σχολεία καί Λόγιοι), Πειραιεύς 1946, είς τάς σσ. 204 - 

205, καί Ίωάννου Μ. Ά ν δ ρ ε ά δ ο υ, Ιστορία Εκκλησίας Χίου, σ. 370. Οδτος 

θέτει αύτόν περί τό 1750. 

4. Ά θ α ν. Κ ο μ ν η ν ο ύ Ύ ψ η λ ά ν τ ο υ, Τά μετά τήν "Αλωσιν, έν Κωνσταν- 

τινούπολει 1870, σ. 370. 
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Δεκεμβρίου 1754 έξελέγη μητροπολίτης Βιδύνης1. Κατά Μά'ίον 1763, επί 

πατριάρχου Σαμουήλ προήχθη εις τήν Εφέσου8. Έχων ευκαιρίαν νά 

έκλεγη το 1772 πατριάρχης, ήρνήθη καί έκρύπτετο3. Άπέθανε τδ 17794. 

Προτάσει του Μελετίου Εφέσου Σαμουήλ ό Χαντζερής ίδρυσε τήν 

έν τή επαρχία Ασίας έπισκοπήν 'Ηλιουπόλεως καί Θυατείρων έτει 1774°. 

Εις περγαμηνδν Εύαγγέλιον ιγ' αί. άποκείμενον κατά τάς άρχάς του 

αίώνος μας εις τον Ιερόν ναόν του αγίου Τωάννου του Θεολόγου Σμύρνης, 

άνεγνώσθη τό κάτωθι ενθύμημα : Τό παρόν άγιον Εύαγγέλιον έκοσμίθη και 

εκαλοπίσθη τό δεύτερον δι άργυρον δεσήματος δλον τό έξωθεν, δαπάνη τον 

πανιερωτάτον μητροπολίτου τής άγιοτάτης μητροπόλεως 5Εφέσου νπερτίμου 

καί έξάρχου πάσης * Ασίας κυρ Μελετίου Πετροκοκίνον του ποτέ Λουκά και 

και κτίτορος τής αγίας εκκλησίας ταντης τον μεγάλου Βασιλείου, έν έτει σω¬ 

τήριο) ,αψοθ' (1779) κατά μήνα Σεπτέμβριον6. Ό εκδότης ύπέθεσεν 6τι 

υπήρχε τότε έν Σμύρνη ναός του Αγίου Βασιλείου, μή σωζόμενος τό 1909. 

*Αλλ* εάν δεν πρόκειται περί χιακού ναοΰ, τότε θά άναφέρεται είς τινα ναόν 

τής επαρχίας Εφέσου, έξ ού (μετά τό 1821) διαρπαγέν τό χειρόγραφον ήγο- 

ράσθη είς Σμύρνην. Άγνοοΰμεν άν τό ένθύμημ,α είναι αύτόγραφον του Μελε¬ 

τίου Πετροκοκκίνου, οτε ούτος θά έζη τον Σεπτέμβριον του 1779 μεθ’ όν 

θ’ άπέθανεν. 

Περί του Μελετίου τούτου 6 Άδ. Κοραής είς τούς Παραλλήλους Βίους 

τού Πλουτάρχου (τόμος 6, 1814, σ. θ') έγραψε: «Του καλού τούτου ποιμένος 

οί χρόνοι τής άρχιερατείας έσυνέπεσαν μέ.τούς δυστυχεστέρους των παρόντων 

χρόνους, οτε πολλοί άπο τούς αρχιερείς ημών ήσαν αμέτοχοι παιδείας. Αλλά 

τί δεν έκαμεν ό αείμνηστος ούτος άρχιερεύς (διά) νά θεραπεύση τό άκούσιον 

αύτού ελάττωμα τούτο; ποιον λίθον δεν έκίνησε (διά) νά δώση είς τά πρόβατά 

του τήν οποίαν αυτός έστερεΐτο παιδείαν; Δεν είναι αύτός (πολλοί πρέπει νά 

τό ενθυμούνται) οστις έλάμβανεν από τό ελληνικόν τής Σμύρνης γυμνάσιον 

μαθητάς, διά νά τούς καταστήση είς τάς πόλεις τής επαρχίας του διδα¬ 

σκάλους ;))7 

1. Σάρδεων Γερμανού, Επισκοπικοί Κατάλογοι, Βορείου Θράκης, 1936, σ. 

24 ( = Θρακικά Η'). 

2. Αύτόθι, οτε έξελέγη ό Βιδύνης Ιωσήφ. 

3. Ά θ. Κ ο μ ν. Ύ ψ η λ ά ν τ η ς, ένθ’ άνωτ., σ. 477. 

4. Αύτόθι, σ. 616. Είναι δυνατόν ν’ άπέθανε καί τό 1780, έτος της εκλογής τού δια¬ 

δόχου του Σαμουήλ. 

5. Μ. Ί. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί Πίνακες, σ. 663. 

6. Γεωργίου Λαμπάκη, ΟΙ επτά αστέρες της Άποκαλύψεως.. ., Άθήναι 

1909, σ. 221. 

7. Παρ’ Άμάντω, ένθ’ άνωτ., σ. 305. Καί ταΰτα μέν δημοσίφ. Τδιωτικώς 

δέ είς επιστολήν του τής 8ης Σεπτεμβρίου 1789 ό φιλόψογος Κοραής, όμιλών περί τού 

Γάλλου βασιλέως Λουδοβίκου ΙΤ', λέγει : «Έγώ τον παρομοιάζω μέ τόν μακαρίτην 
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Είς τά ΓΑΚ καί είς τήν «Συλλογήν Π. Ζερλέντου» (φάκελος 23) εσώθη 

μονόφυλλον, άγνωστον πόθεν θησαυρισθέν έπιγραφόμενον «Προθέσεις καί 

παρρησίαι τού πανιερωτάτου αγίου Εφέσου κυρίου Μελετίου» *, διηρημένον 

είς δύο στήλας έξ ών ή δεξιά περιλαμβάνει τούς ζώντας καί ή αριστερά τούς 

τεθνεώτας, ονόματα ιερωμένων, προσκυνητών (χατζήδων) καί λαϊκών, μνη¬ 

μονευόμενα κατά τήν πρόθεσιν τών τίμιων δώρων ή τήν ε’ίσοδον αύτών. Θά 

άνέμενέ τις ν’ άναγράψη ό Μελέτιος τούς προκατόχους του Εφέσου, αλλά 

τούτο δεν συνέβη. Μεταξύ τών καταγραφέντων τεθνεώτων είναι : 

Μακαρίου, Παρθενίου και Θεοκλήτου τών αρχιερέων και Γερασίμου. Τό 

τελευταΐον τούτο προσετέθη ύστερον. 

Δοσιθέον, Γερασίμου, Κυρίλλου τών ιερομόναχων καί Γεωργίου πρε- 

σβυτέρον. Μεταξύ δέ τών ζώντών : 

ΓΙεροθέου μονάχον καί τής συνοδίας αυτόν" Γενναδίου μονάχον.. . Αυ¬ 

ξεντίου, Δοσιθέου, Γωαννικίου, Τιμοθέου, Παρθενίου, Καλλινίκου, Άνθιμου 

καί Συμεό)ν τών ίερομονάχων, Γεωργίου και Μιχαήλ τών Ιερέων καί Σωφρο¬ 

νίου ίεροδιακόνου 2. 

’Άλλαι πληροφορίαι παρεσχέθησαν περί τού Εφέσου Με>?ετίου ληφθεϊσαι 

έκ τού Σμυρναϊκού μητροπολιτικού κώδικος, σχετικαί προς μονύδριον τού 

Προδρόμου είς Μοσχονήσια, δι’ 6 ό πατριάρχης Σαμουήλ Χαντζερής έγραψε 

τώ Σμύρνης Προκοπίφ τήν ίην Τανουαρίου 1774, συν αποστέλλουν σχετικόν 

σιγίλλιον. Τό μονύδριον κακώς, ένοριακόν ον, κατεσχέθη υπό Νεοφύτου τίνος 

Άνδρίου. Τά έγγραφα υπογράφει ό Εφέσου Μελέτιος, ό όποιος έκίνησε μέν 

τήν ύπόθεσιν προς άποδίωξιν τού παρεισάκτου, αγαθός δ’ ών δέν άφήκε νά 

τιμωρηθή ούτος δ. 

Εφέσου, τόν Μελέτιον ούτω χονδρός, οΰτοί ιλαρός, φιλόγελος καί χάχας φαίνεται νά 

είναι». Πρβλ. Έ-ιστολαί Αδαμάντιου Κοραή ..., τόμος πρώτος, έν Άθήναις 1885, 

σ. 144. 

1. Δ. Α. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Κατάλογος τής συλλογής Περικλέους Ζερλέντη, ΕΕΒΣ 

13, 1936, σ. 232. 

2. Γλωσσικώς ενδιαφέροντα ονόματα : Μαργαριτοΰς, Άλεξανδρή, Ζαμπελούς, 

Βιεροΰς, Άμήρισας, Παλογοϋς, Παγώνας, Βενετίας, Μεριέμ, Σουλτάνας, Άφέντρας, 

Ιίωνσταντάκη, Φλουρέντζας, Άσλάνη, Νίκα, Μόσχου, Μανουήλ, Αργυρής, Σοφούλας, 

Βασιλάκη, Άγγελήνας, Βασιλικής, Δήμου (προσκυνητοϋ), Μαριγούλας, Σταυρηνοΰ, 

Μαρουδιάς, Παλογίνας,’Χρυσάφη, Άγγελή, Δεσποινούλας, Χριστοφή, Κομνιάς, Άρχον- 

τοΰς, Ζαφείρας, καί εϊ τι άλλο. 

3. Σμυρναϊκά άνάλεκτα - Μέΐίϋΐβ'θδ διηγπίθβηδ υπό Ν. Κ. X. Κ ω σ τ ή, Έκδο- 

σις Β' διεσκευασμένη καί έπηυξημένη. Τεύχος Α', έν Άθήναις 1906, 8°, σ. 112, βιβλίον 

παρέχον μυρίας πληροφορίας περί διαφόρων οικογενειών καί προσώπων, έν σ. 68 - 73· 

Έν υποσημειώσει σ. 70 ( - 72) ό Κωστής συζητεΐ τόν χαρακτηρισμόν τού Μελετίου Πε¬ 

τροκοκκίνου υπό τού Άδ. Κοραή ώς χάχα! Πληροφορεί δέ οτι ή' έδρα τής μητροπό¬ 

λεως τό 1779 ήσαν τά Θύρα. 
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Ό Εφέσου Μελέτιος συνυπογράφει καί τά έξης : 

1 763 κατ’ 3Ιούλιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Σαμουήλ προς τον 

Λιτζας καί Άγράφων, συγχωρητικον άφορισθέντων (συνυπογράφουν 

πατριάρχαι 3Αλεξανδρείας Ματθαίος καί Ιεροσολύμων Παρθένιος). 

,αψξ' έν μηνί Τουλίω. 

Μαργαρίτης Κωνσταντινίδης, Γράμματα έκ του άρχείου της Ελ¬ 

ληνικής Κοινότητος Τεργέστης, ΕΦ 7, 1911, σσ. (154-)159. 1 

1763 κατ’ Ιούλιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Σαμουήλ περί εξαρ¬ 

χίας Ύδροπολιτζάς. Έν έ'τει ,αψξγ' κατά μήνα Ιούλιον, ίνδικτ. ια'. 

Π ε ρ. Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ ο υ, 'Η μητρόπολις Άμυκλών καί Τριπολιτσάς, έν ’Αθή- 

ναις 1921, σσ. (29 -}81. 2 

1763 κατά Σεπτέμβριον — Σιγίλλιον πατριάρχου Σαμουήλ δι’ οΰ έπικυροΰ- 

ται ή σταυροπηγιακή άξία μοναστηριού άγιου Νικολάου επαρχίας 

Κερνίτζης. ,αψξγ' έν μηνί Σεπτεμβρίίρ. 
Δ. Α. Ζακυθηνός, περ. «Ελληνικά» 3, 1930, σσ. (441 -) 443, άρ. 46. 3 

1766 —Σιγίλλιον πατριάρχου Σαμουήλ περί του εις Μολδαβίαν συσταθέντος 

φροντιστηρίου, ,αψξς-'. 

Κ. Δελικάνη, Τά έγγραφα..., Γ', 1905, σσ. (465 -)469. 4 

1767 —Συνοδική διάταξις πατριάρχου Σαμουήλ περί των όρων καί κανό¬ 

νων των προικοδοσιών. 

Μ. Τ. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Α', έν Κωνσταντινουπόλει 1888, σσ. 

(257 -)261. 5 

1767 κατ* "Ιούλιον —Τόμος συνοδικός πατριάρχου Σαμουήλ περί του χρόνου 

χειροτονίας καί έτι των εις τό μοναχικόν τάγμα κειρομένων. (Ό Εφέ¬ 

σου Μελέτιος έχων καί τήν γνώμην του μακαριωτάτου Άγιου Αντιό¬ 

χειας). 
Γ ε ρ. Γ. Μ α ζ α ρ ά κ η, Συμβολή..., Αλεξάνδρεια 1932, σσ. (644 -) 648. 6 

1773 κατά Δεκέμβριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Σαμουήλ προς 

τον κλήρο ν κλπ. τής έν Κρήτη επισκοπής Τέρας περί καταστάσεως 

νέου επισκόπου, ,αψογφ έν μηνί Δεκεμβρίφ. 

Εύμένιος Φ α ν ο υ ρ ά κ η ς, «Κρητ. Χρον.» 1, 1947, σσ. (161-)163. 7 

1774 Τανουαρίου 1—Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Σαμουήλ περί του 

μοναστηριού Τωάννου Προδρόμου Μοσχονησίου, καθισταμένου ένορια- 

κοΰ. ,αψοδ', Τανουαρίου α'. 

Σμυρναϊκά ’Ανάλεκτα ύπδ Ν. Κ. X. Κωστή, 6ώοσις Β', τεύχος Α', έν *Αθή- 

ναις 1906, σσ. (68 -) 70. 8 

1774 κατ’ Ιούνιον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Σαμουήλ υπέρ τής 

Ελληνικής Σχολής Βελβεντοΰ. Έν ετει σωτηρίω ,αψοδ' κατά μήνα 

Τούνιον. 
Ν. Π. Δελιαλής, Ιστορικά έγγραφα περί της Ελληνικής Σχολής Βελβεν- 

του, περ. «Μακεδονικά» 6, 1965, σσ. (266-) 274. 9 
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1774 

1774 

1775 

1775 

1776 

1776 

1777 

1777 

177 7 

1777 

ί κατά Σεπτέμβριον — Υπόμνημα εκλογής Προϊλάβου Ιωακείμ, ,αψοδ' 

κατά Σεπτέμβριον. (Ό Εφέσου Μελέτιος, εχων καί τάς γνώμας του 

αγίου Ήρακλείας κυρίου Μεθοδίου καί τοΰ άγιου Προύσσης κυρίου 

Μελετίου). 

Β· Κιΐδ$0, δίιιάπ Ιδίοτΐοθ Οτβοο- Κοιπέηο, I, 1939, σσ. (295 -)296. 10 

- (24 Δεκεμβρίου) —'Τπόμνημα εκλογής Σωφρονίου Β' του από Τερο- 

σολύμο)ν έν έτει ,αψοδ'. 

Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή. . Β', σ. 103. 11 

* κατ’ Απρίλιον — Συνοδική επιστολή πατριάρχου Σωφρονίου Β' προς 

τον επίσκοπον Σερβίων καί Κοζάνης, αφοριστική παρεμποδιζόντων 

παραλαβήν μοναστηριακών πραγμάτων. Έν μηνί Άπριλίω ίνδικτιώ- 

νος θ' 1775Φ. 

Ν. Π. Δελιαλής, Δύο πατριαρχικά σιγίλλια. . «Μακεδονικά» 1, 1940, σσ. 

(119 -)120. 12 

1 (μετά τήν 24ην Δεκεμβρίου) — Σιγίλλιον πατριάρχου Σωφρονίου Β' 

ύπέρ τής έν Λακεδαίμονι μονής Ζερμπίτζης. ,αψοε’ κατά μήνα Δε¬ 

κέμβριον. (Άρχεϊον Σπάρτης, Περίληψις). 

Τάσος ’ΑΘ. Γριτσόπουλος, «’Αθηνά» 56, 1952, σ. 38. 13 

κατ Απρίλιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Σωφρονίου Β' προς 

τον μητροπολίτην Παροναξίας, περί δωρεών τής οικογένειας Μαύρο- 

γένη ύπέρ των έν Πάρω καί Νάξω Σχολών. 

Π. Γ. Ζερλέντης, Περί τής έν Νάξω Ελληνικής Σχολής, περ. «Παρνασ¬ 

σός» 10, 1886, σσ. (21-)23. 14 

κατ’ Τούνιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Σωφρονίου Β' περί 

τοΰ κυριωνύμου μνημοσύνου. ,αψος-' κατά μήνα Τούνιον, ίνδικτιώ- 

νος θ'. 

ΕΕΒΣ 29, 1959, σ. 100 (κώδιξ 84, 3 Κυριάκου Αγίας Άννης). 15 

κατ’ Ιανουάριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Σωφρονίου Β' περί 

τοΰ έν Κρήτη Σιναϊτικοΰ μετοχιού, ,αψοζ' κατά μήνα Ιανουάριον. 

Νικ. Έ. Ζευγαδάκης, «Κρητ. Χρονικά» 2, 1948, σσ. (510 - )520 (=Ν.Β. 

Τωμαδάκη, Ιστορία τής Εκκλησίας Κρήτης επί Τουρκοκρατίας Α', ’Αθή- 

ναι 1975, σσ. (310-)318). 16 

κατ’ Ιανουάριον ·— Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Σωφρονίου Β’ 

περί άνανεώσεως τής σταυροπηγιακής αξίας τοΰ έν Πόρφ μοναστη¬ 

ριού. 1777<ρ κατά μήνα Ιανουάριον. 

Δ. Α. Ζακυθηνός, περ, «Ελληνικά» 4, 1931, σσ. (235-)238, άρ. 53. 17 

κατ’ Ιανουάριον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Σωφρονίου Β' 

περί ανανεώσεως τής σταυροπηγιακής αξίας τοΰ μοναστηριού Αγίας 

Μαρίνης τής επισκοπής Τζίας καί Θερμίων. 1777ω? κατά μήνα Ια¬ 

νουάριον. 

Δ. Α. Ζακυθηνός, περ. «Ελληνικά» 4, 1931, σσ. (239-)241, άρ. 54. 18 

κατά Φεβρουάριον—Συνοδικόν γράμμα Σωφρονίου Β' προς τον μ„η- 
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τροπ. Σάμου καί Ικαρίας καί τήν μονήν Πάτμου, περί καθαιρέσεων 

ίερομονάχου Χριστόφορου έκ τής επαρχίας Άγκύρας. ,αψοζ' έν μηνι 

Φεβρουαρίω. 

ΜΜ, ΑΠ VI, 1890, σσ. (354 -)356. / , 

1777 κατ’ * Απρίλιον — Σύνοικον γράμμα πατριάρχου Σωφρονίου Β ^προς 

τον κλήρον κλπ. τής έν Κρήτη επισκοπής 'Ιεράς περί τελέσεως αρρα¬ 

βώνας. Έν έτει 1777 μηνι ’Απριλίω. 
Εύμένιος Φανουράκης, «Κρητ. Χρον.» 1, 1947, σσ. (166 -) 167.^ 20 

1777 κατ’ Απρίλιον— Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Σωφρονίου Β' περί 

άνανεώσεως σταυροπηγιακής άξίας μετοχιού τής Παναγίας εν Μεσση¬ 

νία. 1777Φ κατά μήνα Απρίλιον. 
Δ. Α. Ζακυθηνός, «Ελληνικά» 4, 1931, σσ. (242 -)244, άρ. ο5. 21 

ΣΑΜΟΥΗΛ ΧΑΝΤΖΕΡΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ (1780 - 1801) 

Ό Σαμουήλ ήτο γόνος αριστοκρατικής οικογένειας Φαναριωτων, ων ο 

μέν (πιθανώτατα) άδελφός του πατρός του έπατριάρχευσεν ώς Σαμουήλ 

Χαντζερής (1763 - 1768 το πρώτον καί 1773 - 1774 τό δεύτερον) ό άπό 

Δέρκων 1 καί είναι γνωστός ώς προστάτης των Γραμμάτων, έργασθεις προς 

άνόρθωσιν παραλλήλως τής οικονομικής πίστεως του οικουμενικού πατριαρ¬ 

χείου2, ό δέ αδελφός του Κωνσταντίνος ήγεμόνευσεν έν Βλαχία3. Η αδελφή 

του πάλιν ήτο σύζυγος τού ποστελνίκου Θεοδώρου του υπό τον ηγεμόνα τής 

Βλαχίας Αλέξανδρον Ύψηλάντην Γ Έτυχε δέ άναλόγου προς τήν καταγωγήν 

του μορφώσεως. 5 ν 
Ό πατριάρχης Σαμουήλ έχειροτόνησε τον ομώνυμον άνεψιόν του το πρώ¬ 

τον μητροπολίτην Φιλιππουπόλεως (1765 - 1880). Ενδεικτικόν των διαφε- 

ρόντων του ήτο οτι κατείχε κώδικα (είτα κώδ. 96 ΕΦΣΚ, Ρ&πΐ Μοπιυχ) 

1. Μ. Ί. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί Πίνακες, σσ. 657 - 660. Σάρδεων Γ ε ρ μ α¬ 

ν ο ΰ, Συμβολή εις τούς πατριαρχικούς καταλόγους Κωνσταντινουπόλεως άπό τής άλω- 

σεως καί έξης, μέρος δεύτερον, έν Κωνσταντινουπόλει 1938, σσ. 82 - 94. 

2. Γ ε δ ε ώ ν, ΙΙΠ, σ. 658. __ „ 
3. Αδελφός του ήτο ό Κωνσταντίνος Γεωργίου Βλάγκαλης Χαντζερής, ο οποίος 

έγένετο τώ 1797 ήγεμών τής Βλαχίας καί άπέθανε βίαιον θάνατον, τη 19η, Φεβρουάριου 

1799. Καί ό υιός τούτου Αλέξανδρος Χαντζερής έχρημάτισεν όμοίως ήγεμων. Πρβλ. Λ. 

Κ.Χ. Κω στη, Σμυρναϊκά Άνάλεκτα, Άθήναι 1906,96, σημ. 1. Τήν άρχιερατειαν 

-ου Σαμουήλ ό Κωστής θεωρεί διήκουσαν μέχρι του 1789. ^ 

4. Μητροπολίτου 1 Ηλιουπόλεως Γενναδίου (Ά ρ α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ>, Ιστο- 

οία του Μεγάλου Ρεύματος (Άρναούτκιογι), Σταμπούλ 1949, σσ. 149 - 150. 0 κ · 

Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, Ό έν Μ. Ρεύματι ναός των Ταξιαρχών, ΔΙΕΕ 8, 1922, σ. 242,^υπεστη- 

ριξεν οτι 0 Σαμουήλ προδιετέλεσεν είς των έφημερίων του έν λόγω ναού, δπερ δεν 

δέχεται ό μητρ. Γεννάδιος. 

Ή μητρόπολις Εφέσου κατά τήν Τουρκοκρατίαν 59 

«Όθωμκνική Ιστορία 1640 - 1730». Είς τόν θρόνον Φιλιππουπόλεως διε- 

δέχθη τόν ιεράρχην αυτής Αυξέντιον, άποθανόντα τήν Ιην Απριλίου 1765, 

α/Α ο Σαμουήλ έλαβε κατοχήν τής έν λόγω μητροπόλεως τήν 5ην Δεκεμβρίου 
του αυτού έτους Γ 

Η οικογένεια κατωκει εις Μέγα Ρεύμα (Άρναούτκιοϊ), όπου διέμενον 

καί άλλοι Φαναριώται ηγεμονικών οίκων μέλη, ό ώς άνω Τψηλάντης καί ό 

Μιχαήλ βοδας Σοΰτσος, πατήρ τού Γρηγορίου Σούτσου, προς ούς πάντας 

εσχετίζετο ό Σαμουήλ, πλήν τής οικογένειας τού Ίωάννου Αλεξάνδρου Μαυ- 

ροκορδάτου, ή οποία καί γενόμενον Εφέσου έπεδίωξε νά τόν παύση 2. Πάντως 

αι διαμαχαι μεταξύ των Φαναριωτών των ηγεμονικών οίκων ειχον έπιπτώσεις 

και επι των υπ αυτών προστατευομένων αρχιερέων. Ούτως έν άρχή ό Σαμουήλ 

και εν Φιλιππουπολει έσχε ζητήματα, άναγκαστικώς έκεΐθεν απομακρυνθείς 

και επανελθων την 29ην Δεκεμβρίου τού 1775 3, ήτοι μ,ετά τόν θάνατον τού 

θείου του πατριάρχου Σαμουήλ (ή 10 Μαίου 1775). Πότε άκριβώς συνέβη ή 

απομακρυνσις αύτη και υπο ποιαν μορφήν αγνοώ. Πάντως ευρίσκω τόν Σα¬ 

μουήλ υπογραφομενον ώς Φιλιππουπόλεως επί πατριάρχου Μελετίου Β' κατ’ 

Ιανουάριον 1769 ■*, είτα δ’ επί πατριάρχου Θεοδοσίου Β'?κατ’ Ιανουάριον 

καί Απρίλιον 1769δ, Σεπτέμβριον 17696, Μάρτιον 1773 7 καί Μάϊον 

1773 8, επι δε πατριάρχου Σωφρονίου Β' κατ’ Ιανουάριον 1778 9. 

Μετά πενταετίαν απο τής δευτέρας έλεύσεώς του είς Φιλιππούπολιν, 

ήτοι το 1780 εξελέγη Εφέσου 10 : «θνήσκει ό Εφέσου Μελέτιος καί μετατί- 

1. Χρονικά Σημειώματα υπό Βλασίου Σ κ ο ρ δ έ λ η, ΔΙΕΕ 4, 1892, σσ. 288 - 

290, έν σσ. 288 - 289. Πρβλ. καί Κοσμά Μ υ ρ τ ί λ ο υ Ά π ο σ τ ο λ ί 8 ο υ, Ή τής 

Φιλιππουπόλεως Ιστορία, έν Άθήναις 1959, σ. 284 καί σημ. 30, οπού λέγεται οτι «τό 

1775 άνέλαβε τόν θρόνον του μετ’αναγκαστικήν του παραίτησιν». Άντιθέτως ό Σάρδεων 

Γερμανός, Επισκοπικοί Κατάλογοι, Βορείου Θράκης, έν Άθήναις 1936, σσ. 71- 

/ί {= «Θρακικα» 8, 1937, σσ. 180 - 187) δεν τόν περιλαμβάνει μεταξύ των άρχιερέων 

τής έν λόγφ επαρχίας τής σειράς του έχούσης ούτως : Θεοφίλου άποθανόντος έξελέγη 

Παρθένιος (1763), όντινα προβιβασθέντα είς Χαλκηδόνος (1770), ό Σμύρνης Κ α λ- 

λ ί ν ι κ ο ς, καί τούτου θανόντος ό Σερρών Ματθαίο ς». 

2. Σέργιου Μ ακραίου, Εκκλησιαστική 'Ιστορία παρά Κ. Ν. Σάθα, ΜΒ, 
Γ', 1872, σσ. 344 - 348, έν σ. 374. 

3. Σ κ ο ρ δ έ λ η ς, δνθ’ άνο^τ., σ. 289. 

4. Πρβλ. Δ. Α. Ζ α κ υ θ η ν ό ν, περ. «Ελληνικά» 3, 1930, σ. 454. 

5. Αύτόθι, σ. 457. 

6. Αύτόθι 4, 1931, σ. 231. 

7. Πρβλ. Εύμένιον Φανουράκην, «Κρητικά Χρονικά» 1, 1947, σ. 160. 

8. «Ελληνικά» 4, 1931, σ. 235. 

9. Αύτόθι, σσ. 248 καί 380. 

10. Βλ. Σκορδέλην, ένθ5 άνωτ., σ. 289 : «1780. Ό Σαμουήλ εγινεν Εφέσου 
καί ήλθεν ό Κύριλλος [Φιλιππουπόλεως γενόμενος ]». 
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θεται είς τήν "Εφεσον 6 Φιλιππουπόλεως Σαμουήλ, άνεψιός του άοσμου πα¬ 

τριάρχου Σαμουήλ» ι. 

Ώς ήδη έλέχθη, ό Σαμουήλ κατωκει εις Μέγα Ρεύμα, μακρόθεν διοικών 

την νέαν του επαρχίαν1 2. Έπί πατριάρχου Προκοπίου ό ρηθείς Ίω. Άλ. 

Μαυροκορδάτος έπεδίωξε τήν εξορίαν του. Άλλ’ ό Προκόπιος αντεστη μετά 

των Συνοδικών καί «ποιήσας κοινήν αναφοράν, άπελογήσατο προς τούς 

κρατούντας, διαβεβαιούμένος τό?' ορθόν τρόπον και άνεπίμομφον βίον, και 

ώς ου μόνον έν τή Φιλίππου διά μακρών άρχίερατεύσας ευηρεστησεν, αλλα 

καί νυν κατόχων τήν "Εφεσον, ευδοκιμεί κατά τά σφίσι καθήκοντα, έμπειρος 
ών ευτάκτου διοικήσεως καί νομίμου προστασίας των υπηκόων, εϊρψοποιός 
και δίκαιος καί ζηλωτής καλών έργων, άλλα καί έν τη βασιλευούση ένδημών 

προς έπειγούσας χρείας τού πατριαρχείου διατελών άναγκαιότατος, σύμβουλος 
ών αγαθός καί συνεργός προθυμότατος))3. Ούτως ό Σαμουήλ διεσωθη απο 

τήν έξωθεν επήρειαν. 

Ό Σαμουήλ ού μόνον έδάνειζε τήν Έλλην. Κοινότητα Μεγάλου Ρεύμα¬ 

τος, άλλα τό 1802 εδώ ρήσε 2000 γρόσσια είς τον ναόν τού χωρίου τούτου. 

Άποθανών δέ καί έτάφη έν αύτώ κατ’ Ιούνιον τού 1801 4. 

Ό Σαμουήλ ύπεστήριξε τήν άνάδειξιν πολλών κληρικών άξιων είς αρχιε¬ 

ρείς. Ιγνάτιος ό Λέσβιος άπελθών είς Κωνσταντινούπολή έξεπαιδεύθη καί 

έγένετο αρχιδιάκονος «Σαμουήλ τού επ’ αρετή περιφήμου μητροπολίτου 

Εφέσου» 5. Τό 1794 άνεδείχθη μητροπολίτης "Αρτης, έκεΐθεν δέ Ούγγρο- 

βλαχίας. 

'Τπό τού Εφέσου Σαμουήλ συνυπογράφονται οί έξης τόμοι, γράμματα, 

σιγίλλια, υπομνήματα κλπ. έγγραφα : 

1 780 κατά Μάρτιον — Καθαίρεσις επισκόπου Κυδωνιάς Μαρτίνιανοΰ. ,αψπ' 

κατά μήνα Μάρτιον. 
Ν. Β. Τωμαδάκη, 'Ιστορία Έκκλ. Κρήτης, Α', 1975, σσ. {451 -) 454, 

άρ. II. ^ 

1 780 κατά Ιούνιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Σωφρονίου Β' περί 

τού ρουφετίου τών γουναράδων έν Κωνσταντινουπόλει εν σχεσει προς 

τήν μονήν Πάτμου. ,αψπ', κατά μήνα Ιούνιον. 

ΜΜ, Αϋ VI, 1890, σσ. (356-)359. 2 

1. ’Α θ. Κ ο μ ν η ν ο ϋ Ύψηλάντου, Τά μετά τήν "Αλοοσιν, έν Κωνσταντι- 

νουπόλει 1870, δπου ή μετάθεσις τοποθετείται εσφαλμένος (ώς συνήθως!) τό 1779. 

2. Ηλιουπόλεως Γεννάδιος, ένθ’ άνωτ., σσ. 149 - 150. 

3. Σέργιος Μακραίος, ένθ’ άνωτ., σ. 347. 

4. Ηλιουπόλεως Γ εννάδιος, ένθ’ άνωτ. 

5. Έ μ μ. Γ. Πρωτοψάλτη, Ιγνάτιος μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας (1766 ~ 

1828), έν Άθήναις 1961, II, σ. 372 (= Μνημεία τής Ελληνικής Ιστορίας. Ακαδημία 

Αθηνών, τόμος 4, τεύχος II). 

1780 Ιουλίου 4 — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Σωφρονίου Β' έπικυρω- 

τικόν προνομίων κ?σι. ίεράς μονής Ίω. Θεολόγου Πάτμου. ,αψπ' κατά 

μήνα Ιούλιον δ'. 

ΜΜ, ΑΒ VI, 1890, σσ. (359 -}365. 3 

1780 Ιουλίου 24— Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Σωφρονίου προς τούς 

έπισκόπους Κνωσού καί Χερρονήσου έν Κρήτη. ,αψπ“ Ιουλίου κδη. 

Εύμένιος Φανουράκης, «Κρητ. Χρον.» 4, 1950, σσ. (330 -) 334. 4 

1780 Όκτίοβρίου 8—Προσκλητήριος επιστολή, ,αψπ' Όκτωβρίου η'. 

Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή..., Β', 4 938, σσ. (106-}107. 5 

1780 κατά Δεκέμβριον — Υπόμνημα εκλογής Γαβριήλ Δ' τού από Π. Πα- 

τρών. ,αψπ' κατά μήνα Δεκέμ,βριον. 

Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ΰ, Συμβολή..., Β', 19^8, σσ. (108-} 109. 6 

1782 Μαρτίου 1 — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γαβριήλ Δ' περί τού ρου¬ 

φετίου τών γουναράδων : Εφέσου Σαμουήλ εγγυητής. 

ΕΕΒΣ 29, 1959, σ. 101. 7 

1782 Μαρτίου 1 — Συνοδική πατριαρχική ομολογία είς τό ρουφέτιον τών 

γουναράδων υπογράφει ώς έγγυητής. ,αψπβ', Μαρτίου α'. 

ΕΕΒΣ 29, 1959, σσ. (101 -)102. 8 

1782 κατά Μάϊον — Συνοδικόν συγίλλιον πατριάρχου Γαβριήλ Δ' εκχωρούν 

σταυροπηγιακήν αξίαν μοναστηριού γεννήσεως Θεοτόκου Τρικκάλων. 

1782φ κατά μήνα Νοέμβριον. 

Δ. Α. Ζακυθηνός, «Ελληνικά» 4, 1931, σσ. (390 -)395, άρ. 62. 9 

1782 κατά Νοέμβριον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Γαβριήλ Δ' περί 

άνανεώσεοίς σταυροπηγιακής αξίας μονής Τατάρνας Ευρυτανίας. 

1782φ κατά μήνα Μάϊον. 

Δ. Α. Ζακυθηνός, «Ελληνικά» 4, 1931, σσ. (395-)398, άρ. 62. 10 

1783 κατ’ Μάϊον — Συνοδικόν έγγραφον Γαβριήλ Δ' περί άνανεώσεως 

σταυροπηγιακής άξίας μοναστηριού Άγιων Πατέρων, Μηδικίου έπο- 

νομαζομένου, παρά τήν Προύσαν, 1783φ κατά, μήνα Μάϊον. 
Δ. Α. Ζακυθηνός, «Ελληνικά» 5, 1932, σσ. (175 - )178, άρ. 63. 11 

1783 κατά Ιούνιον — * Υπόμνημα έκλογής πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Γερα¬ 

σίμου Γημάρη τού άπό Μέτρων καί Άθύρων. 1 Ιουνίου 1783. 

Κ. Δελικάνης, Τά έγγραφα,.., Γ', 1900, σσ, (705 -) 706. 12 

1783 κατ’ Ιούνιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γαβριήλ Δ' περί 

τής διαβιώσεως τών έν Άγίω "Ορει μοναχών. Μηνί Ίουνίω 1783 

(Περίληψις). 

Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, «Έ>ληνικά» 3, 1930, σ. 57, άρ. 53. 13 

1 783 κατ’ Ιούνιον — Τά ιη' κεφάλαια Κανονισμών τού Αγίου "Ορους συνο- 

δικώς υπό πατριάρχου Γαβριήλ Δ' έγκριθέντα έν έτει σοοτηρίω χχψπγ', 

κατά μήνα Ιούνιον. 

Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, «Νέα Σιών» 31, 1936, σ. 151. 14 
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1784 κατ’ Ιανουάριον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Γαβριήλ Δ' υπέρ 

τής έν Νάξω Σχολής, ,αψπδ' έν μηνί Ίανουαριω, ίνδικτ. β'. 

Π. Γ. Ζερλέντης, Περί της έν Νάξφ Έλλην. Σχολής, περ. «Παρνασσός» 

10, 1886, σσ. (25 -)27. 15 

1784 κατ’ Ιανουάριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γαβριήλ Δ' περί 

άνανεώσεως σταυροπηγιακής αξίας του μοναστηριού Προφήτου Ήλιου 

Άμφίσσης. 1784φ κατά μήνα Ιανουάριον. 

Δ. Α. Ζακυθηνός, περ. «Ελληνικά» 5, 1932, σσ. (178 -) 180, άρ. 64. 16 

1 784 κατά Μάϊον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γαβριήλ Δ' προς τον 

επίσκοπον Λέρνης αφοριστικόν, ,αψπδ' έν μηνί Μαίω. 

ΜΜ, Αϋ VI, 1890, σσ. (365 -) 366. 17 

1784 Ιουνίου 13—Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γαβριήλ Δ' περί τής 

άγιορειτικής μονής Ξενοφώντος. ,αψπδ' Ιουνίου ιγλ 
Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, «Νέα Σιών» 31,1936, σσ. (152 -) 153. 18 

1784 κατ’ Ιούλιον —' Υπόμνημα εκλογής μητροπολίτου Βελιγραδιού Διο¬ 

νυσίου 1784 κατά μήνα Ιούλιον. 

Κ. Δ ε λ ι κ ά ν η ς, Τά έγγραφα. . ., Γ', 1905, σσ. (700 —)701. 19 

1784 κατά Σεπτέμβριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γαβριήλ Δ' περί 

τής μονής Σκαφίδιάς. 1784“ κατά μήνα Σεπτέμβριον. 

Σ π. Λάμπρος, ΝΕ 5, 1908, σσ. (86 -)89. 20 

1784 κατά Δεκέμβριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γαβριήλ Δ' περί 

τής μονής Ξενοφώντος έν μηνί Δεκεμβρίω ,αψπδ’. 

Αοίβδ άβ ΧεηορΗοη ριιΐυΐϊβδ ρίυ* Ε ο υ ΐ δ Ρ β ίΐ ί, «Βυζ. Χρον.» (Πετρου- 

πόλεως), Παράρτημα Γ τόμου 1903, σσ. (81-) 86. 21 

1 785 κατά Μάρτιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γαβριήλ Δ' περί χει- 

ροτονιών των νεοχειροτονήτων άρχιερέων. ,αψπε' έν μηνί Μαρτίω. 

Μ. Ίω. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Α', έν Κωνσταντινουπόλει 1888, σσ. 

(266 -)269. 22 

1785 κατ’ Απρίλιον— Γράμμα συνοδικόν πατριάρχου Γαβριήλ Δ' προς 

τούς Άγιορείτας περί τού καιρού τής ίεράς μεταλήψεως. ,αψπε' έν 

μηνί Άπριλίω. 

Μ. Ίω. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Α', 1888, σσ. (269 -)272. 23 

1785 κατ’ Ιούλιον — Υπόμνημα εκλογής πατριάρχου Προκοπίου Α' τού 

από Σμύρνης, ,αψπε' κατ’ Ιούλιον. 
Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή..., Β', 1938, σσ. (114-)115. 24 

1785 (άμηνολόγητον) — Συνοδικόν έγγραφον Προκοπίου Α' πατριάρχου 

περί δωρεών τή Σχολή τής Πάτμου. ,αψπε'. 
Κ. Δελικάνη, Τά έγγραφα..., Γ', 1905, σσ. (470 -)475. 25 

1786 χν.τ Ιούλιον —Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Προκοπίου υπέρ 

τής έν Σαλαμΐνι μονής Φανερωμένης, 1786φ κατά μήνα Ιούλιον. 

Γεωργίου Στογιόγ/ου, Περί τής έν Σαλαμΐνι ί. μ. τής Φανερωμένης, 

άνέκδοτα σιγίλλια..., «Θεολογικόν Συμπόσιον χαριστήριον εις τον καθ. Παν. 

Κ. Χρήστου», Θεσσαλονίκη 1967, σσ. (447 -)450. 26 
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1786 κατ’ Ιούλιον— Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Προκοπίου περί συνε- 

νώσεοις τού μοναστηριού Άγιου Γεωργίου Αντιγόνου μετά τού Με¬ 

γάλου Σπηλαίου (Πελοπόννησου). 1786φ κατά μήνα Ιούλιον. 
ΜΜ, Αϋ V, 1887, σσ. (212-)215. 27 

1 786 Ιουλίου 18 Προσωπική συγχαρητήριος επιστολή προς τον μητροπο¬ 

λίτην Κρήτης Μάξιμον διά τον προβιβασμόν του. ,αψπς-' Ιουλίου ιη'. 

Εύμένιος Φ α ν ο υ ρ ά κ η ς, «Κρητ. Χρον.» 4, 1950, σ. 217. 28 

1 787 Αύγούστου 25 —Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Προκοπίου προς τον 

μητροπολίτην Παροναξίας. ,αψπζ' Αύγούστου κε'. 

Π- Γ. Ζερλέντης, Πατριάρχων Γράμματα διατακτικά ποοε τούε νησιώτας, 
ΔΙΕΕ 9, 1926, σσ. (101 -)103. - - - ^ 

1 787 Σεπτεμβρίου 14 — Συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα πατριάρχου Προ¬ 

κοπίου τώ προηγουμένω Κουτλουμουσίου. Έν ετει ,αψπζ' Σεπτεμ¬ 

βρίου ιδ'. 

Ρ & υ I Γ β γϊι β γ 1 β, Αοίβδ άβ Κυίΐυιηιΐδ, Ραη'δ 1945, άο. 74 σσ 
(205 -)207. 1 ’ 30 

1787 κατ’ Όκτώβριον — Υπόμνημα έκλογής Ιεροσολύμων Άνθιμου. 1787<? 

κατ’ Όκτώβριον. ? 

Κ. Δελικάνη, Τά έγγραφα..., Α', 1904, σσ. (506 -)507. 31 

1787 κατα Νοέμβριον Γπομνημα έκλογής Ιεροσολύμων Προκοπίου, 

,αψπζ' κατά Νοέμβριον. 

Κ. Δελικάνη, Τά έγγραφα..., Α', 1904, σσ. (505 -)506. 32 

1788 γ&τ Ιανουάριον·—Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Προκοπίου προς 

τον μητροπ. Κυζικου περί εκτάκτου φορο?νθγίας ναυτολογήσεως τής 

ε7ταΡΖιαζ Προικοννήσου, ής ούτος ήτο εξαρχος. ,αψπη' έν μηνί Ία- 

νουαρίω. 

Λεο^νίδου Καμπούρη, Προικοννησιακά, Β-ΝΠ XXI, 1971 - 1976, σσ 
(208-) 210. ’ 33 

1 788 κατα Μάϊον —Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Προκοπίου. Ι788φ 
Μαίω. 

Ί. Μ. ’Ανδρεάδου, Ιστορία ΌρθοδόΕου Έκκλησίαε Χίου, 
σ. ΘΙΙ. 

Παράρτημα, 

34 

1 788 Αυγουστου 1 — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Προκοπίου προς τον 

Παροναξίας Νεόφυτόν, ,αψπη' Αύγούστου α'. 

Π. Γ. Ζερλέντης, ΔΙΕΕ 9, 1926, σσ. (103-)105. 35 

1788 γ.ατ Αύγουστον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Προκοπίου προς 

τόν Προικοννήσου. ,αψπη' έν μηνί Αύγούστω. 

Ρ. Ε β ιη β γ 1 θ, Αοίβδ άβ Καίΐυηιυδ, Ρ&πδ 1945, σσ. (208 -) 209, άρ. 75. 36 

1 788 κατα Σεπτέμβριον — Υπόμνημα έκλογής πατριάρχου Αλεξάνδρειάς 

Παρθενίου τού απο Πηλουσίου. 1/88“ κατά μήνα Σεπτέμβριον (έπί 
πατριάρχου Προκοπίου). 

Γ ε ρ. Γ. Μ α ζ α ρ ά κ η, Συμβολή. . ./Αλεξάνδρεια 1932, σσ. (657 ~)658. 37 
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1 788 κατά Σεπτέμβριον — Υπόμνημα εκλογής Αχριδών Αρχιεπίσκοπου 

Παρθενίου. 1788“ κατά μήνα Σεπτέμβριον <έπί πατριαρχου 1 ρο- 

κοπίου). 
Κ. Δελικάνης, Τά έγγραφα..., Α', 1904, σσ. (44-)45. # ° ' 

1 788 κατά Νοέμβριον — Σιγίλλιον συνοδικόν πατριαρχου Προκοπίου περί 

τίνος μονής τής έξαρχίας Τριγλοίας. 1788ω κατά μήνα Νοέμβριον. 

Τρύφων Εύαγγελίδης, Βρύλλεων Τρίγλεια* ιστορική και γεωγραφική 

μελέτη άπό τοϋ ε' αί. π.Χ. μέχρι των καθ’ ήμ*ς, έν Αθήνας 1934, ατ μεΛετη απο ίου *. η·.-*»-- αγ- — - 20 

(67-)69. 

1 788 κατά Νοέμβριον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριαρχου Προκοπίου περί 

του μοναστηριού Δημιόβας Μεσσηνίας. 1788“ κατά Νοέμβριον. 
Δ. Α. Ζακυθηνός, «Ελληνικά» 5, 1932, σσ. (185 -) 187, αρ. 66.^ * 

(άχρόνιστον, άμηνολόγητον) - Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Προκοπίου προς 

τον μητροπ. Παροναξιας Νεόφυτόν. 
Π. Γ. Ζερλέντης, ΔΙΕΕ 9, 1926, σσ. (103 -)105. Μ , , 

1 789 κατά Μάϊον - Τπόμνημα εκλογής πατριάρχου Νεοφύτου Ζ του «πο 

Μαρωνείας. ,αψπθ' κατά μήνα Μάϊον. 
Σάρδεων Γερ μα ν ο ΰ, Συμβολή..., Β', 1938, σσ. (119-^120. 

1789 Ιουνίου 9 —Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Νεοφύτου Ζ προς τον 

Παροναξιας Νεόφυτον, ,αψπθ' Ιουνίου θ'. ■ 
Π. Γ. Ζερλέντης, ΔΙΕΕ 9, 1926, σσ. (106-}109. 

. _ . ^ V / . _ΐν^Λίηιι-τΛΜ 7. ΤΓΩΟίΓ τον 
11. 1. ΖιερΛεντης, ' , , ν 

1789 κατ’ Ιούλιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Νεοφύτου Ζ προς τον 

Καρπάθου, ,αψπθ' κατά μήνα Ιούλιον. 
Θ ε μ ι σ τ ο κ λ. Β ο λ ί δ η ς, Δεκατέσσαρα πατριαρχικά έγγραφα της αρχιεπι¬ 

σκοπής Καρπάθου καί Κάσου εδρισκόμενα έν τή μονή Σινα, ΕΕΒΣ 13, 193Λ 

εν σσ. (218 -)222. ^ ^ ^ 

1 789 Νοεμβρίου 29-Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' προς την 

ίεράν Κοινότητα < Αγίου "Ορους περί τής έξοφλήσεως των χρεών αυ¬ 

τής. ,αψπθ', Νοεμβρίου κθ' <Περίληψις>. , 
ΣωφρόνιοςΕύστρατιάδης, «Ελληνικά» 3, 1930 σ. 5,, αρ. · 

1790 Ίανουρίου 24 -Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Νεοφύτου Ζ περί 

άνανεώσεως σταυροπηγιακής άξίας των παρά τήν Αίνον Θράκης μο- 

ναστηρίων. ,αψΥ, Ιανουάριου κδ . &β 
Δ. Α. Ζακυθηνός, «Ελληνικά» 5, 1932, σσ. (191-) 195, αρ. * 

1 790 κατά Μάϊον - Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Νεοφύτου Ζ περί ανα- 

νεώσεως τής σταυροπηγιακής άξίας του παρά τήν Βιτσαν Ηπείρου 

μοναστηριού Προφήτου Ήλιού. ,αψΥ κατά Μάϊον 
Δ. Α. Ζακυθηνός, «Ελληνικά» 5, 1937, σσ. (188 -)191, άρ. 67. ^ 

1790 κατά Μάϊον - Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Νεοφύτου Ζ προς τον 

μητροπ. Κρήτης, έπιτίμιον. ,αψΥ μηνί Μαίω 
Ε ύ μ έ ν ι ο ς Φ α ν ο υ ρ ά κ η ς, «Κρητ. Χρον.» 1, 1947, σσ. { ) · 

1791 κατά Μάρτιον - Συνοδικόν σιγίλλιον πατριαρχου Νεοφύτου Ζ , όι ου 
29 -3 -1978 

Ή μητρόπολις Εφέσου κατά τήν Τουρκοκρατίαν 65 

άπονέμεται σταυροπηγιακή αξία εις τό μοναστήριον ' Αγίου Δημη- 

τρίου τής επισκοπής Δαμαλά. ,αψ^α' κατά μήνα Μάρτιον. 
Δ. Α. Ζακυθηνός, «Ελληνικά» 5, 1932, σσ. (195 -) 199, άρ. 69. 49 

1791 κατά Μάρτιον—Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' περί 

άνανειυσεως τής σταυροπηγιακής άξίας του έν Θεσσαλονίκη μοναστη¬ 

ριού τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος. 1791“ κατά μήνα Μάρτιον. 

Δ. Α. Ζακυθηνός, «Ελληνικά» 5, 1932, σσ. (199 -)204, άρ. 70. 50 

1791 κατά Μάϊον —Συνοδική άπόφανσις πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' περί τής 

έγκυρότητος τής διαθήκης του μητροπ. Δέρκων Άνανίου. ,αψ’ήα' έν 

μηνί Μαΐω. 

Μ. Ίω. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Α', 1888, σσ. (274-)278. 51 

1791 κατά Σεπτέμβριον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' 

διά τό έν Κρήτη σταυροπηγιακόν μοναστήριον Χαλέπα. ,αψ^α' κατά 

Σεπτέμβριον. 

Δ. Α. Ζακυθηνός, «Ελληνικά» 6, 1933, σσ. (121-}125, άρ. 71. 52 

1791 Δεκεμβρίου 10 — Συνοδικόν έπιτίμιον κατά κλεπτών. Μηνί Δεκεμ- 

βρίω 10, έτους ,αψ'ήα'. 

Ν. Ί. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς, Ιστορία καί έγγραφα της μονής ? Ξενίας, ΔΙΕΕ 4, 

1894, σσ. (664 -)666. 53 

1 791 κατά Δεκέμβριον —'Τπόμνημα εκλογής πατριάρχου Αντιόχειας Αν¬ 

θίμου. 1791“ κατά Δεκέμβριον. 

Κ. Δελι κάνης, Τά έγγραφα..., Α', 1904, σσ. (215 -)216. 54 

1 792 κατ’ Ιανουάριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' περί 

συνενώσεως του μοναστηριού * Αγίου Γεωργίου Αντιγόνου μετά του 

έν Πελοπόννησο) Μεγάλου Σπηλαίου, ,αψ^β' κατά μήνα Ιανουάριον. 

ΜΜ, ΑΟ V, 1887, σσ. 215 - 219. 55 

1792 κατ’ Ιανουάριον— Πράξις περί μητροπόλεως Χαλεπίου. ,αψ^β' κατά 

μήνα Ιανουάριον. 

Κ. Δελι κάνης, Τά έγγραφα..., Α', 1904, σσ. (214-)219. 56 

1 792 κατ’ ’Οκτώβριον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' περί 

προσηλώσεως τής μονής Καισαριανής εις τήν μητρόπολιν Αθηνών. 

Έν έ'τει σωτηρίφ 1792 κατά μήνα Όκτώβριον έπινεμήσεως ια'. 

Μνημεία της Ιστορίας των Αθηναίων δημοσιευόμενα περιοδικώς υπό Δ η μ. 

Γ ρ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ, τόμος τρίτος, έν Άθήναις 1892, σσ. (119-)122. 57 

1 792 (άμηνολόγητον) — Συνοδικόν γράμμα-Νεοφύτου Ζ' πρός τούς έν Κάσω 

κληρικούς κλπ. περί άποστολής εις τό πατριαρχεΐον εγγράφων άτινα 

ύπεχρέωσαν τόν άρχιεπίσκοπόν των νά ύπογράψη (1792φ). 

Θ. Βολίδης, Σιναϊτικαί έρευναι, ΕΕΒΣ 13, 1937, σσ. (222 -)223. 58 

1793 κατ’ Ιανουάριον—Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Νεοφύτου Ζ'υπέρ 

τής Ελληνικής Σχολής Στεμνίτζης. Έν ετει σωτηρί<α ,αψ^γω κατά 

μήνα Ιανουάριον. 

Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, τόμος ΜΓ’ 5 
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Ν. Α. Βέης, Β-Νί 14, 1937 - 1938, σσ. (37δ-)380 (= Πρακτικά Χριστια¬ 

νικής Άρχαιολ. Εταιρείας 4, 1939, σσ. (135 -) 140). 59 

1793 Μαρτίου 17 —Συνοδικόν γράμμα Νεοφύτου Ζ' προς τον μητροπ. 

Κρήτης Μάξιμον, παραγγελλόμενον ν’ άνακρινή καί άναφέρη περί 

διαφοράς μονής Βοσάκου καί έπισκοπής Αύλοποτάμου. ,αψ^γ Μαρ¬ 

τίου ιζ'. 
Εύμένιος Φανουράκης, «Κρητ. Χρον.» 1,1947, σσ. (267 -)268, 60 

1793 κατ’ Απρίλιον — Συνοδικόν σιγίλλιον Νεοφύτου Ζ' υπέρ τού έν Σάμω 

μοναστηριού της Βροντιανης. 1/9οφ κατα μ/]να Απρίλιον. 

Δ. Α. Ζακυθηνός, «Ελληνικά» 6, 1933, σσ. (126-}128, άρ. 72. 61 

1 793 κατά Μάϊον — Σιγίλλιον πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' υπέρ τής έν Σαλα- 

μΐνι μονής Φανερωμένης. ,αψ^γΦ κατά μήνα Μάϊον. 
Δ. Α. Ζακυθηνός, «Ελληνικά» 6, 1939, σσ. (129 -) 133, άρ. 73 (και ανευ 

γνώσεως ότι ήτο δημοσιευμένον ό) Γεώργιος Στογιόγλου, «Θεολ. Συμ- 

πόσιον χαριστήριον είς τον καθ. Π. Κ. Χρήστου», Θεσσαλονίκη 196/. σσ. 

(451 -)455. 62 

1793 κατά Νοέμβριον — Συνοδική καταδίκη υπό πατριάρχου Νεοφύτου Ζ', 

συνυπογραφομένη καί υπό τού Ιεροσολύμων Άνθιμου, τής διδασκα¬ 

λίας τού φιλοσόφου Σπινόζα. ,αψΗγ' κατά μήνα Νοέμβριον. 

Μ. Ί ω. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Α', 1888, σσ. (279 -)280. 63 

1 794 κατά Φεβρουάριον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' 

περί του έν Κοζάνη σταυροπηγιακού μοναστηριού τής Άγιας Τρια- 

δος. ,αψχδ' κατά μήνα Φεβρουάριον. 
Δ. Α. Ζακυθηνός, «Ελληνικά» 6, 1933, σσ. (137 -)140, άρ. 75. 64 

1794 κατά Μάρτιον — ' Υπόμνημα εκλογής πατριάρχου Γερασίμου Γ' από 

Δέρκων. 1794ω κατά Μάρτιον- 

Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή..., Β', 1938, σσ. (134 -)135. 65 

1794 κατά Μάρτιον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Γερασίμου Γ' περί 

άνανεώσεως των δικαίων τού έν Βιθυνία μοναστηριού Άγιου Ίωάννου 

Θεολόγου τής Πελεκητής. 1794φ κατά μήνα Μάρτιον. 
Δ. Α. Ζακυθηνός, «Ελληνικά» 6, 1933, σσ. (140 -)144, άρ. 76. 66 

1794 κατ’ Ιούνιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γερασίμου Γ' περί 

τής μητροπόλεως Χαλεπίου, 1794“ κατά μήνα Ιούνιον. 

Κ. Δελικάνης, Τά έγγραφα..., Α', 1904, σσ. (220 -) 223. 67 

1794 κατ’ Ιούνιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γερασίμου Γ' περί 

συναγωγής έλεών διά δίσκων καί συνάξεως χρημάτων διά φιλανθρω¬ 

πικούς σκοπούς. Έν έτει σωτηρίω '1794φ κατα μήνα Ιούνιον. 

Άθαν. Παπαδόττουλος Κερκμεύς, Διάφορα Ελληνικά Γράμματα 

έν Πετρουπόλει 1907, σσ. (17 -)21. ( 

1794 κατ’ 5Οκτώβριον — 'Υπόμνημα έκλογής μητροπολ. Ούζίτζης Δανιήλ. 

1794φ κατά μήνα ’ Οκτώβριον <έπί πατριάρχου Γερασίμου Γ'). 

Κ. Δελικάνης, Τά έγγραφα. . ., Γ', 1905, σσ. (705 -)706. 69 

Ή μητρόπολις Εφέσου κατά την Τουρκοκρατίαν 67 

1794 Νοεμβρίου 10 — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γερασίμου Γ' προς 

τούς μητροπολίτας Μονεμβασίας καί Λακεδαιμόνιας περί απονομής 

τού δικαίου είς ιδιωτικήν ύπόθεσιν. Έν μηνί Νοεμβρίορ ι', ,αψΤγδ', 

ίνδικτ. ιγ'. 

’Ε. Κερχουλάς, Β-Νά XVII, 1944, σσ. (222-)224. 70 

1794 Δεκεμβρίου 22 — Αρχιερατικόν γράμμα σχετικόν προς τήν παραίτη- 

σιν τού πατριάρχου Νεοφύτου Ζ'. ^αψ^δ', Δεκεμβρίου κβ'. 

Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή..., Β', 1938, σσ. (125 - )126. 71 

1795 κατά Φεβρουάριον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Γερασίμου Γ' 

υπέρ τής μ,ονής Μαχαιρά Κύπρου. 1795φ κατά μήνα Φεβρουάριον. 

Ή έν Κύπρω ίερά μονή του Μαχαιρά, ιστορικόν διάγραμμα. . . υπό Σ ί μ ο υ 

Μενάρδου, έν Πειραιεΐ 1929, σσ. (131 - )135. 72 

1795 κατά Μάρτιον — Συνοδικός τόμος πατριάρχου Γερασίμου Γ' περί 

κατοικίας των πρώην πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως, ,αψ^ε' έν 

μηνί Μαρτίω. 

Μ, Ίω. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Α', 1888, σσ. (291 -) 294. 73 

1795 κατ’ Ιούνιον— Συνοδικόν γράμμα Γερασίμου Γ' προς τούς Άγιο- 

ρείτας κοινοποιούν τόμον άπαγορεύοντα τοις ίερωμΤένοις άναδέχεσθαι 

τέκνα, έ'ν έτει 1795Φ μηνί Ίουλίψ. (Περίληψις). 

Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, «Ελληνικά» 3, 1930, σ. 58, άρ. 55. 74 

1795 Σεπτεμβρίου 5·—Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γερασίμου Γ' προς 

τον μητροπ. Κρήτης όπως τιμωρηθούν οί δολοφόνοι τού έπισκόπου 

Λάμπης Μεθοδίου. Σεπτεμβρίου εΏ. 
Εύμένιος Φ α ν ου ρ ά κη ς, «Κρητ. Χρον.» 1, 1947, σσ. (269-) 271. 75 

1795 κατά Σεπτέμβριον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Γερασίμου Γ', 

δι’ ού άνανεοΰται ή σταυροπηγιακή άξια τού έν Σέρραις μοναστηριού 

τού Άγιου Ίωάννου Προδρόμου. 1795φ κατά μήνα Σεπτέμβριον. 

Δ. Α. Ζακυθηνός, «Ελληνικά» 6, 1933. σσ. (189 -)193, άρ. 77. 76 

1796 κατ Ιούλιον—Συνοδικός τόμος πατριάρχου Γερασίμου Γ' περί ηλι¬ 

κίας των χειροτονούμενοι κληρικών. 1796φ έν μηνί Ίουλίω. 

Μ. Ί ω. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Α', 1888, σσ. (295-) 300. 77 

1796 κατά Δεκέμβριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γερασίμου Γ' προ¬ 

τρεπτικόν των Χριστιανών είς βοήθειαν Λαυριώτου περιπεσόντος λη- 

σταϊς. 1796φ μηνί Δεκεμβρίφ. 

Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, «Ελληνικά» 3,1930, σ. 58, άρ. 56. 78 

1797 κατά Μάϊον—Υπόμνημα έκλογής τού πατριάρχου Γρηγορίου Ε' τού 

άπό Σμύρνης. 1797<ρ κατά μήνα Μάϊον. 

Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή..., Β', 1938, σσ. (140 -)141. 79 

1 797 κατά Μάϊον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' περί 

πανώλους. 1797φ κατά μήνα Μάϊον. 

Μητροπ. Ηλιουπόλεως Γενναδίου (’Αραμπατζόγλου), Ηστορία του 

Μεγάλου Ρεύματος, Σταμπούλ 1949, σσ. (117 -}118. 80 
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1797 κατ’ Ιούνιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε περί 

του μυστηρίου τής μετάνοιας. 1797* κατά μήνα "Ιούνιον. 
ΕύμένιοςΦανουράκης, «Κρητ. Χρον.» 1, 4947, σσ. (48^-)490. 81 

1797 κατ’ Ιούνιον —Συνοδικόν γράμμα Γρηγορίου Ε' περί τής αρχιεπισκο¬ 

πής Σίφνου καί Μήλου. 1797* κατά μήνα Ιούνιον. 
Ίω. Σοκολώφ, Επαρχιακά Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, Πέτρογραδ 

1915, σσ. (44-)46. , ν 
1797 κατ’ Ιούλιον — Συνοδικόν γράμμα πατριαρχου Γρηγορίου Ε περί 

τής έν Κρήτη μονής Βρον-πσίου. ,αψΧζ<? έν μηνί Ίουλίω. 

Εύμένιος Φανουράκης, «Κρητ. Χρον.„ 6. 1952, ο. 340 χάραγμα). 83 

1797 κατ’ Όκτώβριον —Συνοδικόν γράμμα πατριαρχου Γρηγορίου Κ επι¬ 

δρούν δίκαια τής μονής Ίω. Θεολόγου Πάτμου. 1797<Ρ κατά μήνα 

5 Οκτώβριον. 
ΜΜ, Λβ VI, 1890, σσ. (374 -)378. . 

1797 κατά Νοέμβριον-Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε περί 

τού μοναστηρίου του Προφήτου Ήλιού Ίωαννίνων καί τής εξ αυτου 

έπιχορηγήσεως τής έκεΐ Σχολής 1 κουμ.α. 
Α. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Διάφορα Ελληνικά Γραμματα. & 

Πετρουπόλει 1907, σσ. (2·1-)27. , _ , π, 

1 797 κατά Δεκέμβριον - Συνοδικόν σιγίλλιον πατριαρχου 1 ρηγοριου Ε 

ύπέρ τής έν Σύμη σταυροπηγιακής μονής τού Ταξιάρχου. Έτει σω¬ 

τηρίων* κατά μήνα Δεκέμβριον. 

Λ. Χαβιαράς, Γρηγορίου Ε' σιγίλλιον, έπιστολαί και αλλα έγγραφα, ^ 

8, 1911, σσ. (4.6-)58. ^ ^ _ ~ ρ 
1797 κατά Δεκέμβριον — Σιγίλλιον Γρηγορίου Ε' ύπερ της μονής Γου- 

στίκων. , „ > ~. 
Δ Α Ζακυθηνόε, ΕΕΚΣ 8, 1940, σσ. (236 -) 240 (και τμήμα αυτου. 

Κ Ζαμπετάκης, «Πεπραγμένα Γ' Διεθνούς Κρητολ. Συνέδριου», τ. Γ , εν 

Άθήναις 1975, σσ. (118 -) 119). , , ^ , η 
1798 κατ’ Ιανουάριον-Συνοδικόν γράμμα πατριαρχου Γρηγορίου, Ε όι.ου 

άνανεούται ή σταυροπηγιακή άξια της μονής Όλυμπιωτίσσης. 1798" 

κατά μήνα Ιανουάριον. 
Εύ αγγέλου Α. Σ κ ο υ β α ρ ά, Όλυμπιώτισσα, Αθήνα ι 196Λ σσ. 

1 798 κατ’”’ίανουάριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' ύπέρ 

του σταυροπηγιακού μοναστηρίου τού Όσιου Λουκά Στηριωτου (δίο) 

έν Φωκίδι. 1798* κατά μήνα Ιανουάριον. ^ 

ΜΜ, ΑΒ V, 1887, σσ. (148 -)153. > 

1 798 κατά Ιανουάριον - Συνοδικόν σιγίλλιον πατριαρχου 1 ρηγοριου Ε 

ύπέρ τής μονής Δομπούς. 1798* κατά μήνα Ιανουάριον 
Κ. Α. Π. Ρωμαίου, Ή έπί του Έλικώνος μονή Δομπους, « Αφιέρωμα εις 

Κ. Αμίαντον», Άθήναι 1940, σσ. (147 -) 154. χ „ 
1798 Φεβρουάριου 25-Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε περί 

'Η μητρόπολις Εφέσου κατά την Τουρκοκρατίαν 

1798 

1798 

1798 

1798 

1798 

1798 

1798 

1798 

1798 

τού έξορίστου πρώην Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου, /ι,ρος τον μη¬ 

τροπολίτην Σμύρνης. ,αψ^η', Φεβρουάριου κε'. 

Τά κατά τον αοίδιμον... πατριάρχην Γρηγοριον τον Ε'... συλλεγέντα και 

εκδοθέντα υπό Γ. Π. ’Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, τόμος Β', έν Άθήναις 1866, σσ. 

(475 -)476. , ( 91 

κατά Φεβρουάριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε 

προς τον μητροπ. Κρήτης καί τούς επισκόπους του περί αύστηράς 

τηρήσεως των κανόνων τής Εκκλησίας. ’Εν έτει σωτηριω ,αψνμη*, 

έν μηνί Φεβρουαρίω. 

Εύμένιος Φανουράκης, «Κρητ. Χρον.» 1, 1947, σσ. (491 -)495. 92 

κατά Φεβρουάριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 

έπικυρο^τικόν των προνομίων τής μονής τού Μεγάλου Σπηλαίου. 

1798* κατά μήνα Φεβρουάριον. 
ΜΜ, Αϋ V, 1887, σσ. (219 -)224 (= Τά κατά τον άοίδιμον... πατριάρχην 

Γρηγόριον τον Ε'.. . συλλεγέντα καί εκδοθέντα υπο Γ, Π. Α γ γ ε λ ο π ο υ- 

λου, τόμος Α', έν Άθήναις 1965, σσ. (77 -)83). 93 

κατά Φεβρουάριον—Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 

ύπέρ τής μονής Προυσοΰ. 1798* κατά μήνα Φεβρουάριον. 
Κ. ’Άμαντος, 'Η μονή Προυσσοΰ, «Ελληνικά» 6, 1933, σσ. (244 -)249. 94 

κατά Φεβρουάριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 

περί προικοδοσιών. ,αψΉη', έν μηνί Φεβρουαρίω. 

Μ. Ίω. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις Α', 1888, σσ. (305-)310. 95 

κατά Φεβρουάριον—Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 

ύπέρ τής μ,ονής 'Αγίας Τριάδος (Λαριοΰς) Κοζάνης καί των μετο- 

χίων αυτής. Έτει 1798* κατά Φεβρουάριον. 

Ν. Π. Δελιαλής, περ. «Μακεδονικά» 1, 1940, σσ. (114-) 118. 96 

κατά Μάρτιον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Γρηγορίου Ε' ύπέρ 

τής μονής τής Θεοτόκου Βλαχέρνης1 Ηλείας. 1798* κατά μήνα Μάρτιον. 

Ντΐνος Δ. Ψυχογιός, «Ελληνικά» 17, 1958 - 1959, σσ. (215-)217. 97 

κατά Μάρτιον — Συνοδικόν σιγίλλιον Γρηγορίου Ε' ύπέρ τής έν Σαλα- 

μΐνι σταυροπηγιακής μονής Φανερωμένης 1798* κατά μήνα Μάρτιον. 
Γεωργίου Στογιόγλου, Περί τής έν Σαλαμΐνι I μ. τής Φανερωμένης 

άνέκδοτα σιγίλλια, «Θεολογικόν Συμπόσιον χαριστήριον εις τον καθ. II. Κ. Χρή¬ 

στου», Θεσσαλονίκη 1967, σσ. (455 -)460. 98 

κατά Μάρτιον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Γρηγορίου Ε έπι- 

κυροκπκόν σταυροπηγιακής αξίας ί. μονής Επάνω Χρέπας Πελοπον- 

νήσου. 1798* κατά μήνα Μάρτιον. 
Τάσος Ά 0. Γ ρ ι τ σ ό π ο υ λ ο ς, «Μνημοσύνη» 1, 1967, σσ. (212 -) 213. 99 

κατ’ Απρίλιον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ ύπέρ 

τής ί. μ. Αγίων Τεσσαράκοντα Λακεδαίμονος. 1798* κατά μήνα 

Απρίλιον. (Άρχεΐον Σπάρτης. Περίληψις). 

Τάσος Ά θ. Γ.ρ ι τ σ ό π ο υ λ ο ς, «Άθηνά» 56, 1962. σ. 41. 100 
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1798 κατ’ Απρίλιον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Γρηγορίου Ε' ύπέρ 

της μονής Ζερμπίτζης. 1798“ κατά μήνα Απρίλιον (Αρχείον Σπάρ¬ 

της. Περίληψις). 
Τάσος Άθ. Γριτσόπουλος, «Άθηνά» 56, 1952, σσ. (38-}39. 101 

1798 κατ’ Απρίλιον—Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' προς 

τον επίσκοπον Σκιάθου καί Σκοπέλου περί αρραβώνων. ,αχΉη =·ν 

μηνί Άπριλίψ. 
Μ. Ίω. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Α', 1888, σσ. (311-}313.^ ^ 102 

1798 Μαίου 25 —Άφιερωτικόν πατριάρχου Γρηγορίου Ε' προς την ί. μο¬ 

νήν Άγ. Ίοκ&ννου του Θεολόγου ΓΙατμου. ,αψΗη Μαιω κε . 

Δ. Καλλιμάχο υ, Του έθνομάρτυρος Γρηγορίου τοϋ Ε' ανέκδοτα πρρς 

τούς Πατμίους καί τον 5Αλεξανδρείας Θεόφιλον, «Νέα Σιών» 10, 1912, σσ. 

(229-) 230. - > ν 101 
1 798 κατά Μάϊον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' περί Σινά 

(Περίληψις). 1798φ Μαΐψ. 

Κ. Δελικάνης, Τά έγγραφα..., Α', 1904, σ. 503. ^ 

1798 κατά Μάϊον —Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' περί τής 

μονής Παναγίας τής Καλαμιωτίσσης έν Ανάφη. Έν έτει σωτηρίω 

1798Τ κατά μήνα Μάϊον. 
Π. Γ. Ζερλέντης, ΔΙΕΕ 7, 1916, σσ. (492 -)497. , ? 

1798 κατά Μάϊον —Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Γρηγορίου Ε' υπέρ 

τής έν Άμοργώ μονής τής Θεοτόκου Χοζοβιωτίσσης. Κατά μήνα 

Μάϊον έπινεμήσεως πρώτης. 
Τά κατά τον αοίδιμον... πατριάρχην Γρηγόριον τονΕ'... συλλεγέντα και 

έκδοθέντα υπό Γ. Π. Ά γ γ ε λο π ο ύ λ ο υ, τόμος Α', έν Άθήναις 1865, σσ. 

(84 - )86. 7 , ν ,106 

1798 κατά Μάϊον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' περί ανα- 

νεώσεως τής σταυροπηγιακής αξίας του μοναστηριού Προφήτου Ήλιού 

έν νήσω Θήρα. 1798“ κατά μήνα Μάϊον. 
Δ. Α. Ζακυθηνός, «Ελληνικά» 6, 1933, σσ. (193 -)198, άρ. 78. 107 

1798 Ιουνίου 21 —Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' προς τον 

Κρήτης, δι’ ού 6 μητροπολίτης ούτος προσκαλείται εις Κωνσταντι- 

νούπολιν. 1798^ Ιουνίου κα'. 
Εύμένιος Φανουράκης, «Κρητ. Χρον.» 1, 1947, σσ. (496 -)497. ^ 108 

1798 κατ’ Ιούνιον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Γρηγορίου Ε' ύπέρ 

τής έν Κυνουρίφ I μ. Έλώνης. 1798“ κατά μήνα Ιούνιον. (Άρχειον 

Σπάρτης. Περίληψις). 
Τάσος Ά θ. Γριτσόπουλος, «Άθηνά» 56, 1952, σ. 42. 109 

1 798 κατ’ Ιούνιον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Γρηγορίου Ε' περί 

άνυψώσεως εις μητρόπολιν των παροικιών Σίφνου - Μυκόνου, καί Μή¬ 

λου - Κιμώλου. 
Φιλάρετος Ά π. Β ιτάλ η ς, περ. «Κιμωλιακά» Η', 1978, σσ. (95-}97. 110 

Ή μητρόπολις Εφέσου κατά την Τουρκοκρατίαν 

(1798 Ιουλίου 21 —Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' προς τον 

Εφέσου Σαμουήλ περί του πατριαρχικού ναού. 1798φ Ιουλίου κα'. 

(Περίληψις). 
Μ. Ίω. Γεδεών, Έκκλησίαι Βυζαντινά ί. .., σσ. (146 -147). 111 

1798 Όκτωβρίου 20 —Συνοδικός τόμος πατριάρχου Γρηγορίου Ε', δι’ ού 

άπαγορεύεται ή χειροτονία αρχιερέων έξ έγγάμων. ,αψ^η' ’Οκτω- 

βρίου κλ 

Μ. Ίω. Γεδεών, Καν ον ικαί Διατάξεις, Α', 1888, σσ. (410-1413. 112 

1798 Δεκεμβρίου 19 — Προσκλητήριον τής Ίεράς Συνόδου προς τον πα¬ 

τριάρχην Νεόφυτον Ζ'. /αψ"ήη/ Δεκεμβρίου ιθ'. 

Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή..., Β', 1938, σσ. (126 -)128. 113 

1 798 (άμηνολόγητον) — Σιγίλλιον συνοδικόν πατριάρχου Γρηγορίου Ε' ύπέρ 

τής ί. μ. Αγίων Αναργύρων. 1798“ (Άρχειον Σπάρτης. Περίληψις). 

Τάσος Άθ. Γριτσόπουλος, «Άθηνά» 56, 1952, σ. 40. 114 

1798 (άμηνολόγητον) —Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' πρός 

τον μητροπολίτην Κρήτης περί πληρώσεως επισκοπών. ,αψΉ,η'. 

Εύμένιος Φανουράκης, «Κρητ. Χρον.» 6, 1952, σσ. (338 -) 339. 115 

1799 κατά Φεβρουάριον—Αρχιερατικόν ύπομνηματιστικόν γράμμα επί τής 

δευτέρας ανόδου εις τον θρόνον τού πατριάρχου Νεοφύτου Ζ . ,αψΗ® 

κατά μήνα Φεβρουάριον. 
Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ϋ, Συμβολή..., Β', 1938, σσ. (129-)131. 116 

1799 Μαρτίου 14·—Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' προς τον 

μητροπ. Παροναξίας Νεόφυτον, ,αψΉΘ' Μαρτίου ιδ'. 

Π. Γ. Ζερλέντης, ΔΙΕΕ 9, 1926, σσ. (110 -)112. 117 

1799 κατ’ Απρίλιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' περί 

τής έν Νάξω Ελληνικής Σχολής, ,αψχθ' έν μηνί Άπριλίω ίνδικτ. β'. 

Π. Γ. Ζερλέντης, Περί τής έν τή νήσω Νάξω Ελληνικής Σχολής του 
Αγίου Γεωργίου, περ. «Παρνασσός» 10, 1886, σσ. 76 - 92, ένσσ. (78 —) 81. 118 

1799 κατ’ Απρίλιον—Συνοδικός τόμος πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' άκυρών 

προηγούμενον μή συγχωρειν τοΐς πρώην πατριάρχαις παροικεϊν εντός 

των Δαρδανελίων. Έν έτει σωτηρίφ ,αψ'^θ' έν μηνί Άπριλίω. 

Μ. Ίω. Γεδεών, Κκνονικαι Διατάξεις Β', 1889, σσ. (464 -)466. 119 

1 799 Ιουνίου 19 —Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' συνο ική έγκύκλιος περί συν¬ 

δρομής εις το ταμεΐον τής Μ. Εκκλησίας. Ιουνίου ιθ' ,αψ^θ . 
Τά κατά τον αοίδιμον.. . πατριάρχην Γρηγόριον τον Ε'... συλλεγέντα καί 

έκδοθέντα υπό Γ. Π. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, τόμος Β', έν Άθήναις 1866, σσ. 

(458 -) 463. 120 

1799 Ιουλίου 23 — Συνοδικόν παραινετικόν έπαινετικόν γράμμα τού πα¬ 

τριάρχου Νεοφύτου Ζ' πρός τον Άρτης Ιγνάτιον, ,αψ^θ' Ιουλίου κγ'* 

’Εμ μ. Γ. Πρωτοψάλτη ς, Μνημεία Έλλην. Ιστορίας 4, τεύχος II, 1961, 

σσ. (2 -) 3. 

1799 Σεπτεμβρίου 1 — Συνοδική έπιστολή πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' πρός 
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τον Ίωαννίνων μητροπ. Ιερόθεον. 1 Σεπτεμβρίου ,αψΗΘ' : «Ό Εφέ¬ 

σου Δανιήλ (γραπτέον Σαμουήλ) και έν Χριστώ αδελφός». 

Π. Γ. Ζερλέντου, Ιερόθεος ό άπό Εύρίπου Ίωαννίνων (1*1810) καί ή 

άνασύστασις της μητροπόλεως Κερκύρας, «Νέος Ποιμήν» Κωνσταντινουπόλεως 

Γ, 1921, σσ. 409 - 416, έν σσ. (415 -) 416. 122 

1 799 κατά Σεπτέμβριον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' 

περί προβιβασμού άπό επισκοπής εις μητρόπολιν τής Λευκάδος καί 

Αγίας Μαύρας.Έν ετει σωτηρίω ,αψΗΘ' κατά μήνα Σεπτέμβριον ίνδ. γλ 

Σάρδεων Γερμανός, «Όρθοδοξία» 13, 1938, σσ. {115-) 118. 123 

1799 κατ’ Όκτώβριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' περί 

τής έν Σαντορήνη Σχολής. Έν έτει σωτηρίω ,αψχθ' κατά μήνα 

Όκτώβριον. 

Β. Α. Μυστακίδης, Θηραϊκά, ΕΕΒΣ 7, 1930, σσ. (272 -)274. , 124 

1799 Δεκεμβρίου 18—Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' προς 

τον ηγούμενον τής Όλυμπιωτίσσης. ,αψ^θφ Δεκεμβρίου ιη . 

Ευαγγέλου Α. Σκουβαρά, Όλυμπιώτισσα. . ., ’Αθήναι 1967, σσ. 

(544 -)546. 125 

1799 Δεκεμβρίου 18 —Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' προς 

τον ηγούμενον ί. μ. Ταξιάρχου Σύμης, ,αψ^θ' Δεκεμβρίου ιη' <ΓΙε- 

ρίληψις). 
Δ. Χαβιαράς, ΕΦ 8, 1911, σσ. 41-42. ^ 12° 

1800 κατ’ Ιανουάριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' περί 

τού επισκόπου Σαντορήνης. ,αω' εν μηνι Ιανουάριο) ινδ. γ^ζ. 
Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ η ς, Θηραϊκών έκ πατριαρχικών κωδίκων κατάλοιπα, 

ΕΕΒΣ 8, 1931, σσ. (307 -) 308. 127 

ΜΑΚΑΡΙΟΣ (ΜΠΑΑΑΣΑΚΗΣ) 

(1801 - 1803) 

Θανόντος τού Εφέσου Σαμουήλ κατ’ Ιούνιον 1801 έξελέγη είς διαδο¬ 

χήν του 6 Δέρκων Μακάριος ι. Ούτος άνήκεν είς τήν Φαναριωτικήν οικογέ¬ 

νειαν Μπαλασάκη, έσχε δέ συγγενείς τον άρχοντα Δημητριον Μπαλασακην, 

τον Μιχαήλ Μπαλασάκην χορηγόν έκδόσεως βιβλίου καί τον άρχοντα Γρηγο- 

ριον Μπαλασάκην λογοθέτην τής Μ. Εκκλησίας κατά τό 17981 2. Ως Δερκων 

τό 1794 κατ’ Ιούνιον έξεχώρησεν είς τά πατριαρχεία τόν ναόν τής Ζωοδόχου 

Πηγής, τού οποίου τά εισοδήματα διετέθησαν υπέρ των έν Κωνσταντινουπο- 

λει νοσοκομείων3. Ό Μακάριος έμεινεν Εφέσου υπέρ τήν διετίαν, άποθανόντα 

1. Βλ. περ. «Όρθοδοξία» 31, 1956, σ. 420, αρ. 13. 

2. Τά περί Μπαλασάκηδων, μετά τών σχετικών παραπομπών, ό Παντελής 

Κοντογιάννης, «’Αθήνα» 18, 1905, σσ. 154- 155, όθεν παραλαμβάνω. 

3. Κοντογιάννης, ένθ’άνωτ., σ. 154, σημ. 2. 
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δε διεδεχθη κατα Σεπτέμβριον 1803 Διονύσιος ό Καλλιάρχης άπό Λαρίσσης 

Ό Μακάριος άνέδειξεν είς επίσκοπον Ηλιουπόλεως καί Θυατείρων τόν Μυ- 

ρίνης Καλλίνικον2 (βλ. κατωτ. Καταλόγους). 

Συμφώνως προς μελέτην γραφεΐσαν περί αυτού ήτο πιθανόν υιός τού άγα 

Δη μητριού Σερπάνου καί έγγονος έκ μητρός τού Μιχαλάκη Μάνου, έγεννήθη 

μεταξύ 1745 καί τού 1750. Έπί πατριάρχου Σωφρονίου τό 1779, άκοντος, 

εξελεγη μητροπολίτης ’Άρτης, εύνοία τών Μιχαήλ Σούτσου καί Αλεξάνδρου 

Ίψηλάντου. Τό 1794 μετετέθη είς τήν μητρόπολιν Δέρκων3, τό δέ 1801 

κατωρθωσε δια τού πανισχύρου τότε Αλεξάνδρου Σούτσου νά ματαίωση τήν 

μεταθεσιν του Διονυσίου Καλλιάρχου είς τήν μητρόπολιν Εφέσου, ένήργησε 

τήν έ'ξωσιν τού πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' καί τήν εξορίαν αύτοΰ είς "Αγιον 

Όρος (17 Ιουνίου 1801) καί άνήγαγε διά τής φατρίας του είς τόν οικου¬ 

μενικόν θρονον τόν Καλλίνικον Ε', τού οποίου ή εκλογή έγένετο έν αύτώ τώ 

οϊκω τού πολυπράγμονος τούτου άρχιερέως τη 18η Ιουνίου 1801 Η 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΚΑΛΛΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΟΥΣ 

(1803 - 1821 1) 5 

Εξ ευγενοΰς οικογένειας τού Βυζαντίου. Καλλιάρχαι συναντώνται παλκιό- 

τερον εις τας Κυκλαδας, ειτα είς Χίον6, όθεν μετενάστευσαν είς Κωνσταντι¬ 

νούπολή, όπου ήλθον είς επιγαμίας μέ φαναριωτικάς οικογένειας. Πώς έλέγετο 

1. «Όρθοδοξία», ένθ’ άνωτ., σ. 422, άριθ. 32. 

2. Αυτόθι, σ. 421, άρ. 11. 

3. Κ. Ν. Σάθας, ΜΒ Γ', σ. 387. 

4. Γρηγορίου Σ. Ιωσηφίδου ίατροΰ, Μακάριος Βαλασάκης μητροπο¬ 

λίτης Εφέσου, περ. «Γρηγόριος Παλαμας» Θεσσαλονίκης 1, 1917, σσ. 752 - 754. 

5. Σπουδαίαν περί αύτοΰ μελέτην, λαμπρώς τεκμηριωμένην, έγραψεν ό Χίος 

Παντελής Κοντογιάννης, Διονύσιος Καλλιάρχης, περ. «’Αθήνα» 18, 1905, 

σσ. 145 - 196, δαψιλώς εκμεταλλ ευθείς καί άλλας έκ του Κωνσταντίνου Οίκο- 

νόμ. ου τοΰ έξ Οικονόμων ειδήσεις καί τοΰ' αύτοΰ, Τά Σωζόμενα Φιλο¬ 

λογικά Συγγράμματα... εκδιδοντος Σοφοκλέους Κ. τοΰ έξ Οικονόμων..., Αθήναι 

/αποδ (1874). Γην μελέτην τοΰ Κοντογιάννη ακολουθώ βασικώς είς τά βιογραφικά, μη 

μεταφέρων πλείονα όσων ευχερώς δύναται νά εύρη ό έμός αναγνώστης έκεϊ. Προσέθηκα 
δέ καί τά νέα, τά μετά ταΰτα γνωσθέντα. 

6. II. Κοντογιάννης, ένθ’ άνωτ. Συμπληρωματικώς ό Χίος ομοίως καθη- 

γητης Κωνσταντίνος Ί. "Α μ α ν τ ο ς, Οι Καλλιάρχαι τής Χίου, περ. «Ελλη¬ 

νικά» 8, 1935, σσ. 73 - 84, όπου εν σσ. 81 - 84 περί Διονυσίου. Ό αύτός Ά μ α ν τ ο ς, 

Τά Γράμματα είς τήν Χίον κατά τήν Τουρκοκρατίαν 1566 - 1822 (Σχολεία καί Λόγιοι), 

ΙΙειραιευς 1946, σσ. 203 - 204. Ανέκδοτον έπιστολήν τών προκρίτων Κυδωνιών προς τόν 

Διονύσιον Εφέσου, γραφεΐσαν κατ’ Αύγουστον 1820 καί σχετικήν προς τόν διδάσκαλον 

τής έκεΐ Σχολής Γρηγόριον Σαράφην έδημοσίευσεν ό Ίω, Βογιατζίδης, ΔΙΕΕ 

7, 1910, σσ. 21 - 22. (Πρβλ. αυτόθι, σσ. 4-7). Γράμμα τοΰ (Διονυσίου) Λαρίσσης Καλ- 
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ό πατήρ τοϋ Δίονυσίου, πώς Ιλέγετο 6 βιος ώς κοσμ^-ός, ποϋ έσπούδα- 

σεν, άγνωστον. Γνωρίζουν μόνον 8τι εΐχεν ά&Χφόν Γρηγορών “ρ«ν 

ύπηρετήσαντκ ύπό τούς ηγεμόνας Κωνσταντίνον 1 ψηλαντην^ καί Μιχαή 

Σούτσον (24 Ιουνίου 1819 - Απρίλιος 1820). Ο Ιρηγορως ουτος είχε λαβ« 

σύζυγον την χόρην τοϋ Αλεξάνδρου καί άδ,λφήν των Κωνσταντίνου και Νι¬ 

κολάου Μουρούζη, τήν Λομνίτζαν Ραλοϋ Μουρούζη μεθ’ ής; δέν συνεζη αρμο- 

νικώς, ώστε πρύς καιρόν να συντηρήται «υτη «πο τον Διονύσιον, παρ . 

διέμενεν2. Θείοι του συγγενείς έξ αίματος τοϋ Διονυσίου υπήρξαν οι αδελφοί 

Νύσσης Μακάριος», υιός τοϋ Χίου ιατροφιλοσόφου Ίωαννου Καλλιαρχου καί 

Λαρίσσης Μελέτιος (1769 - 1793 ;) *. Τον Μελέτιον τούτον παραιτηθεντα . 

1793 4 μέχρι τοϋ χρόνου τούτου πιθανώς έν Άγίω ’Όρει μοναζων Διονύσιος 

?ιάρχου (1794, Απριλίου 1 πρός τούς έν Βιέννη όμογενεΐς, περί συνεισφοράς τω^Ις ^έ- 

Γοοί-ϋ ναοϋ τοϋ -Αγίου 'Α,ιλλίου έν Λαρίσση) έδημοσίενσεν ο αυτός Π Μ. Κ ο ν το 
γερσ,ν .ου να αθΊ.·.ογ(„ , 1928, σσ. 96 - 98. Επιστολήν Βενιαμίν του Λεσβιου 
γ ι κ ν ν η γ , ν ^ Συνοδικόν προε τούς Κυδωνιεΐς έγγραφον) εδημοσιευσεν 

Π“ο"ΓΜ.^ίλΐ: «Ρ· «Νέα Ζωή» Αλεξάνδρειάς 3, 1906 - 1907, 

- ** * εις Μ0λ«αν άφίξεως τοϋ έν λόγφ 

. ' ττ βΐ π Τ\ ο ν τ ο ύ ι ά ν ν η ν, «5Αθήνα» 18, 1905. σ. 149, σημ. 1· 

'Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτη, ^ατιος 

-Α :Αα^:=, -«Γράμματα εις τήν Χίον, σ. ,01, πιθανολογεί καί τοϋ- 

του τε Νύσσης Μακαρίου καί τοϋ Λαρίσσης ΜεΛετίου». Πρβλ. X. Αμάν* 

^ ^ν;Γ ^μαντον, » Γράμμ^α εις τήν Χίογ σ; - — 

— Γ * I £ < 1594) παραιτησαμένου 

τοΓλαρίΙσης Μελετίου τήν έπαρχίαν είς Διονύσιον τόν ανεψιόν 

ργλ: -τ=3= ~ 
Μακραίου, έν σ. 378. 
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διεδέχθη είς τήν μητρόπολην Λαρίσσης είς ήν ύπέκειντο τότε αί έπισκο- 

παί της Θεσσαλίας, οπού έδρασεν εύεργετικώς ύπέρ του ποιμνίου του, τής 

Παιδείας καί τής άναγέρσεως ιερών ναών. Ό Διονύσιος ύπήρξεν οικείος τοϋ 

πατριάρχου Νεοφύτου Ζ', ό όποιος προσεπάθησε νά τόν άναβιβάση είς τόν 

θρόνον τής Εφέσου είς μάτην. Γενομένου τοϋ άπό Άρτης Μακαρίου Μπα- 

λασάκη μητροπολίτου Εφέσου, 6 Νεόφυτος Ζ' κατεβιβάσθη, ένεργείαις του 

Αλεξάνδρου Σούτσου. ΈπΙ τοϋ Καλλινίκου Ε7 όμως καί μετά τον θάνατον 

του Μακαρίου, μετετέθη είς τήν μητρόπολιν Εφέσου ό Διονύσιος, τής εκλογής 

γενομένης έν τώ ναώ τοϋ Άγιου Δημητρίου Ξηροκρήνης (Κουρουτσεσμέ)2, 

προαστίου είς ό είχε την κατοικίαν του ό Διονύσιος (παραλλήλως προς λαμ- 

πράν έπαυλιν είς Θεραπειά) 3, όπου καί τό πλεΐστον διέμενε καί ώς Εφέσου 

συνοδικός ών, σπανιώτερον έπίσκεπτόμένος τήν έπαρχίαν του. 

Ή μετάθεσις έγένετο κατά Σεπτέμβριον 1803 ασφαλώς. Έν τούτοις 

φέρεται ύπογράφων ώς Εφέσου κατ’ Αύγουστον (1803) συνοδικόν γράμμα 

προς τούς κατοίκους τών Κυδωνιών, διά τό άνακύψαν θέμα τής κακοδιδασκα- 

λίας Βενιαμίν του Λεσβίου. Είς τό έγγραφον τούτο άναγινώσκονται καί τά 

κάτωθι: "Αμα δέ καί κατά θείαν ευδοκίαν διά κανονικών ψήφων καί συνοδικής 
εκλογής, άποκαταστάσει, εν τή θεοσώστω ταντη επαρχία τής άγιωτάτης ταν- 

της μητροπόλεως Εφέσου, τοϋ γνησίου καί κανονικού υμών άρχιερέως, καί 
πνευματικόν προστάτου καί κυριάρχου αυτής Ιερωτάτου μητροπολίτου Έφε¬ 

σον, νπερτίμον καί έξάρχον πάσης 5Ασίας, έν άγίω Πνεύματι αγαπητόν καί 
περιπόθητου ημών αδελφού καί συλλειτουργού κυρίου κυρίου Διονυσίου, πάνν 
ολίγον καιρού μ ή δ ιιππεΰσαντος, άπεστάλησαν ενταύθα παρά 
τον . . . Πεγιζαδέ, δραγουμάνον τον άκαταμαχήτον στόλον βασιλικού . .. 

κύριον Ίωάννου Καλλιμάχη τετράδια τρία . .. ατινα ένεχειρίσθησαν τή αυτού 
Ιεροτητι. . Α, τα όποια εκείνος άφοΰ έμελέτησε παρουσίασεν είς τήν Σύνο¬ 

δον, διά νά λάβη σχετικήν άπόφασιν, καί εκείνη έρευνήσασα τό θέμα επί τής 

καταγγελίας (τοϋ Βενιαμίν διδάσκοντος ού μόνον 6τι ή γή κινείται άλλα 

κυρίους—οπερ καί άποσιωπάται υπό τών μελετητών—οτι ό ήλιος δεν είναι 

1. Ό Β, Α. Μ υ σ τ α κ ί δ η ς, Θετταλικά Σημειώματα, Μητρόπολις Λαρίσ- 

σης..., εν Κωνσταντινουπόλει 1923, σ. 18, λέγει (άμαρτύρως δμως) ότι κατηλθεν είς 

Τύρναβον τήν Ιην Ιουλίου 1793, άλλοι δέχονται τό 1794. 

2 . Πρβλ. Π. Μ. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η ν, «5 Αθήνα» 18, 1905, σ. 155. Ιδία Μ υ- 

σ τ α κ ι δ η ν, Θετταλικά Σημειώματα. . ., όπου καί άλλαι ειδήσεις. 

3. Ό ποιητής Παναγιώτης Σοΰτσος, άναφερόμενος είς τήν Ξηροκρήνην (Κου¬ 

ρουτσεσμέ), τά Θεραπειά καί τό Μέγα Ρεύμα (’Αρναούτκιοϊ) έ'γραψέ που : 

Υψηλαντών και Μονρονζών καί Σοντσων κατοικίαι 

υπήρξαν αί λιθόστρωτοι εκείνοι παραλίαι. 

4. Ά. Μοσχίδης, περ. «Νέα Ζωή» 3, 1907, σ. 556. 
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αύτοφεγγήζ! ·- άπεφάσ,σε νά άφαιρέαη τήν διεύθυνσή της εν'Κυδωνίοας Σχο¬ 

λής άπδ τον τοίϋτκ διδάσκοντα καί γράφει πρδς τούο αυτόθι Χριστιανούς. 

■ύλ· αν 6 Διονύσιος έξελέγη κατά Σεπτέμβριον 1803, τδ σκανδΛον εξερραγη 

τον επόμενον χειμώνα, ή άνάκρισις, ή γνωμάτευσις του θ=ωρηθεντος αρμό 

διωτέρου Δωροθέου Βουλησμϊ* καί ή άπόφασις της Συνόδου εληφθησ 

■3804, ώστε τδ συνοδικόν γράμμα, προς τούς Κυδωνιεις να εχη γραφς 

Αύγουστον 1804 καί οΰχί 1803. ΠαραΜ,ήλως » 6 Διονύσιος Εφέσου έγραψε 

τήν κγ' άγνώστου μηνός (προφανώς δμως του Αυγουστου 1804) επιστολήν 

ποός τόν Βενιαμίν, τήν οποίαν οδτος λαβών απηντησεν ευθεως προς .ον ι.ραρ- 

^ν ^ταφερόμεν^ς δριμύτατα κατά τοϋ κινήσαντος τό δλον θέμα^οναχου 

Ιακώβου2. Τήν δέ άπάντησιν πρός τήν Σύνοδον έδωκε δια της απο 0η. 

Μαίου 1805 επιστολής του, πρό πολλοϋ δημοσιευθεισης 4· < υλογον είναι 

ΟΤΙ αν το θέμα ήγείρετο τδ 1803, δέν θά διηυθετεΐτο μόλις μετά _διετιαν 

Καί γράφεται μέν συνήθως, άκολουθουμένου έν προκειμένω του Κουμα 

οτι 4 Διονύσιος διηυθέτησε τδ θέμα ΰπερασπισθείς τον Βενιαμίν αλλα τούτο 

δέν σημαίνει ότι 4 Λέσβιος διετήρησε τήν σχολαρχιαν των Κυδωνιών. Ο 

™ -Ρ*ί Ρί ι. Μ.,υ.ρ ρ», 

*** «-«λ £*κ£5β£: 2 ακριβώς ες αφορμής ^ » ' 
ή Σχολή 8έν έπρεπε νά έγείρη τήν άντίθεσιν των επικυριαρχων Τούρκων, και 

, «Περί νινίσεως τήι γης καί άκινησίας τοϋ ήλιου», 4, 4 Βενιαμίν ύκελάμβανε 
— 1ςμέγ-φωστήρα Τόν ήλιον, πρός ΟΧ*. δέ τών σωμάτων άντε- 

τό.Ε δ ωσκοκοΓτρΙάδοςΠολύ^ρπος, τιτουλάριος τοϋ μητροπ. Κυζ κου 
ρίου 1801 («ΌρθοδοΗία» 31, 1956, σ. 449, ά?. 1), ό όποιος άνεμειχθη τοπικως ε^ήν 

πίσ, μάλλον άθφα ουρών τά ένώπιόν του 6πό τοϋ Βενιαμίν 
μονά, κατ’ άντίθεσιν πρός τόν μοναχόν Ιάκωβον, μεταγαγοντα το σκανδαλον εις ·ήν 

^ΓΤοσχίδης, ϊνθ’ άνωτ., σσ. 593 - 594. Ό Βενιαμίν ^ 

ν· άπολογτ,θϊ, πεοί της διδασκαλίας του περί ήλιου, ένω δια τ4 οτι κινεί.αι η γη . , 

8τι τοϋτο είχε διδάξει προηγουμένως ό Νικηφόρος Θεοτόκης, μη άντιλε, σης .ης - · 

■“^Κωνσταντίνου Οικονόμου, Τα Σωζόμενα Φιλολογικά Συγγράμ- 

^5Α'πΓρά4^α4"μαι όποχρεωμένος ^ 

λ1μ" Β >Χ’μά κ2αί(Αν Τ·29·°4-κω : «Ποδικόν γράμμα 1803 προς τούς κατοίκους 
^“1>«ών [περί φιλοσοφικών^διδάχων)». “= 

6037, Μ (^^χγ^ο“κυδωνιών:. Έκ τούτου συνάγεται ότι συντάκτης τοϋ 

τοϋ σφάλματος (1803 άντί 1804, είναι αύτός 4 Βουλή- 

σμας, έξ ού άπέρρευσαν τά άπόγραφα. 

Ή μητρόπολις Εφέσου κατά τήν Τουρκοκρατίαν 

δή οτι καθ’ ον χρόνον οί έν αύτή «διαφωτισταί» ένεωτέριζον, έν Γαλλία ήδη 

ειχον έγκαταλειφθή πολιτικώς καί πνευματικώς αί διδασκαλία», τής Γαλλικής 

Έπαναστάσεως. 

Κατά ταΰτα τό θέμα δεν είναι άν ή Εκκλησία ήτο υπέρ ή κατά των 

νέων ιδεών ή άν εξυπηρέτει τά τουρκικά συμφέροντα: Ήτο υποχρεωμένη νά 

μη διασπάση τον συνεκτικόν δεσμόν του έθνους προ τής άπελευθερώσεως 

αύτου. Τό νά δημιουργήση καρμπονάρους διά των σχολείων τά όποια έπρο- 

στάτευε δεν ήτο εις τάς προθέσεις της. Ούδέ ή μετ’ ού πολύ έκραγεισα 

Ελληνική Έπανάστασις είχε κοινωνικόν χαρακτήρα, αληθώς ούσα εθνική 

έξέγερσις. 

Ό Διονύσιος διέμενε συνήθως έν Κωνσταντινουπόλει, διοικών τήν άπέ- 

ραντον έπαρχίαν του διά τών επισκόπων του καί τιτουλαρίων επισκόπων προς 

τούτο εκλεγόμενων. Έβάρυνε δέ ή γνώμη του καί ή παρουσία του εις τάς 

αποφάσεις τής Τ. Συνόδου καί τάς έκλογάς αρχιερέων καί πατριάρχων. Πλού¬ 

σιος ών, συνδεδεμένος προς μεγάλας Φαναριωτικάς οικογένειας (ό ίδιος έκ 

Φαναριωτών), μάλλον φιλελεύθερος τάς ιδέας, θαυμαστής τοϋ αρχαίου κόσμου, 

φιλόμουσος, προστάτης τής Παιδείας, ήδυνήθη τό μέν ν’ άνέγείρη νέους ναούς 

εις τήν έπαρχίαν του, τό δέ νά Εδρύση καί προστατεύση σχολεία 1 καί νά χρη¬ 

σιμοποίηση διά τε τήν λατρείαν καί τήν έκπαίδευσιν λογίους άνδρας. Άλλα 

καί έξω τής δικαιοδοσίας του έφάνη χρήσιμος εις τήν περιοχήν τής βασι¬ 

λεύ ούσης εις Σχολάς καί τήν ίδρυθεΐσαν Πατριαρχικήν Τυπογραφίαν. Ένδιε- 

φερθη δε ου μονον διά τήν διδασκαλίαν τής Εκκλησιαστικής Μουσικής2, 

αλλά καί ύπέδειξεν εις μουσικοδιδασκάλους τήν σύνθεσιν έκκλησιαστικών 

μελών διά τινα τών ψαλλόμενων επ’ εκκλησίας, ώς δεικνύουν μουσικά τεμάχη 

σωζόμενα εις κώδικας3. 

Πόσης δέ τιμής έχαιρε δεικνύουν οσα τώ έγραψαν οι προς αύτόν διαφε- 

1. Κατά τάς μαρτυρίας τών συγχρόνων του, έν οίς καί Κ. Οικονόμου τοΰ έξ Οικο¬ 

νόμων, καί έξ όσων γινώσκομεν περί τών διαμαχών μεταξύ τών διδασκάλων ιδία Σμύρνης 

καί Κυδωνιών. Βλέπε καί Π. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η ν, ένθ’ άνωτ., σσ. 191, 172 - 1 74, καί 

αλλαχού. Υπήρξε δέ ό Διονύσιος καί χορηγός είς τήν έκδοσιν βιβλίων, αυτόθι, σ. 182, 

σημ. 2. 

2. Π. Μ. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η ς, ’Αθήνα 18, 1905, σ. 176. Καί ό (άντλών έκ τοΰ 

έπιμνημοσύνου λόγου — άλλου ή ό επικήδειος τοΰ 1821 — είς τόν Γρηγόριον Ε', τοΰ Κ. 

Οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμων) Μ. Ί. Γ ε δ ε ώ ν, Χρονικά τής Πατριαρχικής Ακα¬ 

δημίας, έν Κωνσταντινουπόλει ,αωπγ' (1883), σσ. 225 --226, οπού σύν άλλοις : «Αύτός 

μάλιστα (ό Διονύσιος) κατώρθωσε τήν σύστασιν τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει μεθοδικωτάτου 

σχολείου τής μουσικής. Αύτός έτρεφε πολλούς πολλαχοΰ έν ταΐς σχολαϊς σπουδάζοντας 
πτωχούς μαθητάς». 

3. Βλ. κώδικας Παντελεήμονος 6441, 934 καί 6495, 988, έν Σ π. Α ά μ π ρ ο υ, 

Κατάλογος, σσ. 456, καί Διονυσίου 690, τοΰ έτους 1837, έν Γ ρ. Στάθη, Χειρόγραφα 

Βυζαντινής Μουσικής, Άγιον ’Όρος, τόμος Β', Άθήναι 1976, σσ. 238, 362 καί 769. 
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, ' 1 «90 ποόκοιποι Κυδωνιών (οι όποιοι εις τήν αναπτύσσομε- 
ροιχ&νοι 7υερ*- ^ 1ο^4 ^ Ρ ^ Ν ,, * } νπινοτιχο^ν 

Ι1ΙΙΙ1ΐ£®1 
ώ7ϊΧϊτ.-.=?ϊ£=:=ί5 
ψεων εϊς τ*ς έποίκς έξητάζοντο *« πολ,™. θέμα™ μετ^οντων^ 

Ζί77^Ζ^Λ ΖΤΖεΙ^ Λχ« ^είί τάτής 

ΦΐλΐΈ,ραγ“ίίΓτ?,ς 'ΕΧλ. Έκαν^άσβω, .Ις τάς *Ηγεμονίας, εϊνοα γνω- 

<Γ*ν 8τ. »*,. των έπ^ών ®»των « Κ“ρ1σίας 

5 χ^εχ. £ —^ 
προς την ην ,. ένωοβισαόν του Χριστιανικού στοιχείου. Και 
δράσουν κατ αυτής, είτε προς εκφορισμον ^ γ 

• -Λ· Η0\5^5;?βί ^ϊ£Λ Ι^όΓτ^ ^ *. «* 9·»)ν<Μαρτωΐ)>^ιετάχθη^ό *£ 

ξϊγϊ:™: μ* ** *-*■ 

1 ·χω. Βογ.ατζίδης, ΔΙΕΕ 7, 1910, σ. 22. 

2. Π. Μ. Κ ο ν τ ο γ ι * ν ν η ς, δνθ’ άνων. _ τ4ν Κ. Οϊχο- 

»■ Π- Μ. Κονναγ^ννης Μ ^ Μ,Γω11„5 μ» τόν Δ»- 

^ «-«μ-* *»»»·* « ^ 

τραγωδίας. , 'Ρην,νικίκ Έπαναστάσεως, τόμος Α', έν Άθήναις 
4. Δοκίμων Ιστορικόν περί .ης >μ *) 193 - 194. Είναι 

» 
λόγων (ιδία του Σεκερη) μέχρι-ς ημών τα ο ! Ελληνικής Έπαναστάσεως, 

νικοΰ "Εθνους, άνατυπωσις, έν Αυηναις 

ημερομηνίας. 
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λησαν δε ό Εφέσου Διονύσιος1, ό Δέρκων Γρηγόριος, ό Νικομήδειας "Αθα¬ 

νάσιος, ό Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, ό Τυρνόβου Ίωαννίκιος, ό Άδριανουπόλεως 

Δωρόθεος, ό καί Πρώϊος, καί ό Άγχιάλου Εύγένιος. . . (οί'τινες καί) άπεστά- 

λησαν εις οθωμανικήν τινα οικίαν ύπό φύλαξιν, έχοντες μέν τάς άναπαύσεις 

των, άλλ’ όχι καί τήν άδειαν νά βλέπωσιν άλλους είμή τούς διακόνους των ώς 

υπηρετας»2. Εις τήν πραγματικότητα κατ’ άρχάς έστάλησαν οί τρεις πρώτοι, 

μετά τινας δε ημέρας οί υπόλοιποι, ώς διηγείται ό Φιλήμων. Ούδέ είναι 

αληθης η βεβαιωσις ότι δεν επεκοινώνουν, διότι οί πλείονες τών ώς άνω συνυ¬ 

πέγραψαν τήν 12ην Μαρτίου 1821 τά ύπό τής Ί. Συνόδου καί τών παρεπι- 

δημουντων εις την βασιλεύουσαν αρχιερέων αφοριστικά κατά τής Έπαναστά¬ 

σεως εις τον χώρον τών 'Ηγεμονιών έγγραφα προς τούς Χριστιανούς καί τούς 

εν ταϊς επαρχιαις αρχιερείς3, άπειλουμένους τούτους διά παντελούς καθαιρέ- 

σεως : 9 Εάν καθ' οΐονδήποτε τρόπον κατενεχθής κατά τής κοινής ημών ενερ- 

γετιδος κραταιάς (οθωμανικής) βασιλείας, σέ Ηχομεν αργόν πάσης άρχιερο- 

πραξιας, και τή δυνάμει του άγιου Πνεύματος έκπτωτον του βαθμού τής 

αρχιερωσυνης και τών ιερών περιβόλων απόβλητον και τής θείας χάριτος 

γεγυμνωμενον καί τώ πνρί τής γεέννης ένοχον, ώς τήν1 απώλειαν τον 

γένους ήμώ)ν αιρετισάμενον καί προτίμησαν τα*. 

Εκ τών τριών σχετικών εγγράφων τό έν υπογράφεται ύπό μόνου τού Γρη- 

γοριου Ε , τά δέ δύο παραλλάσσουν κατά τάς ύπογραφάς, ύπεγράφησαν όμως 

ύπό τού Ιεροσολύμων Πολυκάρπου καί συνυπέγραψαν (τά δύο ή μόνον τό έν) οί 

μητροπολΐται Καισαρείας Ιωαννίκιος, Ήρακλείας Μελέτιος, ΚυζίκουΚωνστάν- 

τιος, Νικομήδειας "Αθανάσιος, Νίκαιας Μακάριος5, Χαλκηδόνος Γρηγόριος, 

Δερκων Γρηγοριος, Θεσσαλονίκης "Ιωσήφ, Τυρνόβου Ίωαννίκιος, Άδριανου- 

πόλεως Δωρόθεος, Προύσσης Μελέτιος, Διδυμοτείχου Καλλίνικος, Άγκύρας 

Αθανάσιος, (Παρο)Ναξιας Γρηγόριος, Σίφνου Καλλίνικος, Φαναριού καί Φερ- 

1. Ούτος συνεληφθη «κοσμιως» ύπό του Βοσταντζήμπαση (άρχικηπουροΰ τών 

Ανακτόρων) τήν ΙΟην Μαρτίου κατά τόν Κ. Οίκονόμον, Τά Σωζόμενα Φιλολογικά 
Συγγράμματα..., 1874, σ. 377. 

2. Τρικουπης, ένθ ανωτ. σ. 65. ΓΓρβλ. καί: Εθνομάρτυρες αρχιερείς τής 

"Εκκλησίας τής Ελλάδος άπό του 1821 - 1869, ύπό Βασιλείου Γ. ’Α τ έ σ η, 

μητροπ. πρώην Λήμνου, περ. «Θεολογία» 42, 1971, σσ. 1 - 29. Περί "Ιωσήφ σσ. 20 - 21. 

Σύν αύτφ έμαρτύρησε καί ό επίσκοπος Κίτρους Μελέτιος Κυριάκός. Αύτόθι, σ. 21. 

3. Ιω. Φιλήμων, Δοκίμιον Ιστορικόν περί τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, 

τόμος Β, έν Αθήναις 1859, σσ. 309-321. Ταυτα έδημοσιεύθησαν πολλάκις, καί ύπό 

Τρικούπη, ενθ άνωτ., Α', 1925, σ. 231 (ών τό πρώτον ^αωκα' έν μηνί Μαρτίφ) 

τρία όντα· Ίω. Φ ιλ ή μ ο ν ο ς, Δοκίμιον.. Β', 1859, σσ. 309 - 321. 

4. Τρικούπη ς, Α', 1925, σ. 241. 

5. Ό Τορνόβου Μακάριος είχε προαχθή εις Νίκαιας κατ’Ιούνιον 1817, ώς σημει- 

ουται είς τόν οίκειον πατριαρχικόν κώδικα. Πρβλ. περ. «"Ορθοδοξία» 31, 1956, σ. 134, 

άρ. 171. Κακώς λέγεται ούτος Μελέτιος έν Φιλήμονος, τ. Β', σ. 321, καί άλλαχοΰ. 
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σά>ων Δαμασκηνός, Βερροίας Ζαχαρία, Βάρνης ΦΛόθεο, Ρέοντορ Δ.ονύ- 

, . ΓΙισιδώ Εύγένιος (καί ούχί Αθανάσιος), Δρύστρας Άνθιμος Σωζοπο- 

, I ; πΐ οε νΙ,Ιχοο καί”Αρτης'Ανβψοί, δη*«*ή 23 εράρχοα, 

12 τών φούντων την Ίεράν Σύνοδον. Δεδομένο» *. ο 

Έωέσου Μελέτη δέν είναι υπογεγραμμένος, «χομεν 2 

δικούς καί 12 άλλους ίεράρχας, οίτινες άπορον είναι πως ευρεθησαν «ς ή 

βασιλεύουσαν, έάν δέν έκλήθησαν έχει διαταχθεντες. ^ 

'Ως προς τούς φρουρηθέντας αρχιερείς, ούτοι ή μετεφερ ησαν ε . 

τριαρχεϊα καί λαβύνχες μέρος εις χήν Σύνοδον ύπέγραψαν_χα «ΤΠ^ £> 

άποκηρύξεων καί αναθεματισμών, ή ταϋτα προύπογραφενχα υπο των μη φρου 

ρουμένων, προσεφέρθησαν εις αύχούς πρύς ύπογραφήν «ς ^ 

φυλακής αύχών ύπύ τών πατριαρχικών αξιωματοοχων (οπ αί 

θά ήλήθευεν ότι ταϋτα ύπέγραψαν έπί της αγίας ραπεζη,) η * 

ύπογραφαί των ύπο άλλων, πράγμα δλως άτοπον και επομένως ^ε ομε 

νον Κατ’ εμέ, άποκλίνοντα ύπέρ τής *ρώτης ύποθεσεως οι άρχιερεις ουτ 

ΧάφΐΓ^Γ^ * ρ- 

σγεν’ εΐ τη άνοδον ■ Αλλά σπουδαιοτέρα θά ήτο ή ύπογραφή του απο την 

ΦΡούρΙΓ 'Αγομαι νά πιστεύσω ότι δ Διονύσιος ώς Φιλικός καί Φαναριω- 

Ιης εδρε τρόπον νά μή συμμετάσχη τής Συνόδου^ (έπί προιρασει ασθένειας 

π ν ) καί νά μή ύπογράψη, άποκηρύττοιν συγγενείς, φίλους, προστατας 

σΰνωμότας. Καί χοϋτΓάσφαλως έπεβάρυνε τήν θέσιν «ύτου τε και του σχε- 

νοΰ του φίλου Αθανασίου Νικομήδειας. ^ , . 

«Ο άφορισμδς, ώς είναι γνωστόν, καθύβριζε τους εις τας Ηγεμονίας απο- 

στατησα^ΓΙί ώς παράφρίνας καί προδότας. Πάντως ή πολιτική περινοια 

τΓΓονυσίου δέν ήτο δύσκολον νά τδν πείση ότι καί οΐ «πογράφοντ ς μελ 

λουν, ώς ταγοί των Ρωμιών, νά έχουν τήν αυτήν τύχην προς το* 

* συνέβη διά τούς έγκριτοτερους των αρχιερεών. Ουν # 

έξης ■ Γρηγδοιος Ε', Εφέσου Διονύσιος, Νικομήδειας Αθανάσιος, Αγχ“λου 

ΕύγένιοςΜτήν «V Απριλίου). * Ο πρώην Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος 

" ΐΓκ. Καύμα, Ιστορία ™ Άνθρι^ν πρά^ν τόμο,■ Η , έν 
γλκ ΤΓκ,βΐ π ΛΤ Κο ν τ ο γ ι άν ν η ν, ενθ ανώι.., σσ. ιυ* 

*- δ1δ2.Π^·φαιΙυπόλεΙς μητροπολίτης Άγχιάλου ^νι.^γ-α^ 

βίας - Τζεμπέρης, Ιθακήσιος τήν πατρίδα, ^ΐυλΤΧ μετΓ τών μητροπολιτών 
I φιλιππουπόλ,ος είς τήν βασιλεύουσαν » ή[ιέρΓτοϋ Πάσχα 

«τ ~·«* ***- ιζζάζζ* »■ μ. «.* ·**- -* ■* τϊ!·;,,, 
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έν Άδριανουπόλει (τήν 18ην Απριλίου) *, καθώς και ό Θεοδωρουπόλεως "Αν¬ 

θιμος. Ό Δέρκων Γρηγόριος2. ό Θεσσαλονίκης, ό Τορνόβου καί ό Μυριοφύ- 

του Νεόφυτος (τήν 3ην Μαίου)3. Ό Άδριανουπόλεως Δωρόθεος Πρώϊος (ή 

τήν 3ην Μαίου ή πιθανώτατα τήν 3ην προς 4ην Ιουνίου) 4. ’Έτι δέ είς άλλας 

ημερομηνίας οί Γάνου καί Χώρας Γεράσιμος, ό Σωζοπόλεως Παίσιος, ό Σερ¬ 

ρών Χρύσανθος, ό Ναυπάκτου καί ’Άρτης "Ανθιμος, ό Λαρίσσης Πολύκαρ¬ 

πος5, ό Γρεβενών (ανώνυμος) καί ό Νυπονυσάβας Μελέτιος6. Έθανατώθη 

δέ, μεταξύ πολλών καί άλλων έν Κωνσταντινουπόλει κληρικών, καί ό πρωτο- 

σύγκελλος - του Εφέσου, του όποιου δέν άναφέρεταί τό όνομα". Ό πληροφο¬ 

ρούν ημάς ταύτα Φιλήμων κατ’ άρχάς μέν ύπεστήριξεν ότι «ώς άνήκων είς 

Φαναριωτικον γένος, «μαρτύρησε διά τής άγχόνης πρώτος τών εγκρίτων συνο¬ 

δικών ό μητροπολίτης Εφέσου Διονύσιος Καλλιάρχης»8, θείς χρονολογίαν 

τού μαρτυρίου κατ’ άρχάς τήν 24ην Μαρτίου 1821, εΐτα τήν αληθή 10 ’Απρι- 

ρίας τής νήσου "Ιθάκης άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1849, υπό Νικολάου 

Καραβία-Γρίβα, Ιθακήσιου, του Ιατροϋ καί χειρουργού, έν Άθήναις 1849, 

σσ. 139 - 143. ? 

1. Τήν χρονολογίαν ό Σ. Μ αυρογένη ς, Βίος Κ. Καραθεοδοιρή. . ., σ. 5 

(καί άλλοι) δέχεται καί ό Σάρδεων Γερμανός, Συμβολή. . ., Β', έν Κωνσταντινου- 

πόλει 1933, σσ. 156-157. Βλέπε καί έφημερίδα Κωνσταντινουπόλεως «Ανατολικός 

Άστήρ» ΚΑ', άρ. 52 (Σεπτέμβριος 1882), σ. 408, όπου ή αυτή χρονολογία καί τά περί 

λογιότητος του άοιδίμου πατριάρχου, έκδόντος «Τερογραφικήν Αρμονίαν» έν Κωνσταντι- 

νουπόλει 1802, καί άλλα τινά, καταλιπόντος δέ καί πολλά άνέκδοτα. Πρβλ. καί Κ. Ν. 

Σάθαν, ΝΦ, 1868, σσ. 678 - 679. 

2. Περί ου βλέπε άνωτέρω τήν σημείωσιν περί του Άγχιάλου Ευγενίου καί : Ό 

μέγας ( !) Δέρκων Γρηγόριος (1801 - 1821) ύπό Στεφάνου Ν. Θωμοπούλου, 

ΔΙΕΕ 10, 1928, σσ. 52 - 100. 

3. Άπεκεφαλίσθη ύπέργηρος ών. Φιλήμων, ένθ’ άνωτ., Γ', 1860, σ. 232. 

4. Περί μέν τοΰ άνδρός βλ. τήν μελέτην του Κ. Ί. Ά μ ά ν τ ο υ, Ό έθνομάρτυς 

Δωρόθεος Πρώϊος, περ. «Ελληνικά» 11, 1939, σσ. 239 - 248 (= τ οϋ α ύ τ ο υ, Τά 

Γράμματα είς τήν Χίον. . ., 1926, σσ. 206 - 216) καί άρχιμανδρίτου Ί ω ά ν ν ο υ Άν¬ 

δρε ά δ η, Σημειώσεις συμπληροάμ,ατικαί περί Δωροθέου Πρωΐου (είς Κ. Άμάντου, έν 

Παραρτήματι τοϋ περ. Θρςικικά, Γ' τόμ., σσ. 192 - 195) είς τό περ. «Θρφκικά» 3, 1932, 

σσ. 41 - 42. Περί δέ τών αμφισβητήσεων τής ήμέρας τοϋ μαρτυρίου, παλαιότερον μέν τον 

Δ η μ. Γ ρ η γ. Καμπούρογλουν, «’Αθηνά» 27, 1915, σσ. 226 - 227, δεχόμενον 

τήν 4ην Ιουνίου, νεωστί δέ τον Κ. Ά μ α ν τ ο ν, Τά Γράμματα είς τήν Χίον, σ. 215, 

δεχόμενον — κατά τό είς τό περ. «Ελληνικά» 3, 1930, σ. 483, δημοσιευθέν ύπό τής Μα- 

ριέττας Μινώτου σημείωμα — εύφυώς τήν 3ην (αλλά προς τήν 4ην!) Ιουνίου 1821. 

5. «Θεολογία» 42, 1971, σσ. 18-19: Πολύκαρπος Μπιθικούτης ή Δαρδαΐος 

ύπό Β α σ ι λ ε ί ο υ Γ. Ά τ έ σ η. 

6. 'Ο Νύσσης Μελέτιος άπό πρώην Κεστεντηλίου έξελέγη κατ5 Ιανουάριον 1815. 

Πρβλ. περ. «Όρθοδοξία» 31, 1956, σ. 432, άρ. 147. 

7. Φιλήμων, ένθ’ άνωτ., Γ', 1860, σ. 233. "Οτι τούς εξ τούλάχιστον άπηγχό- 

νισαν είς τάς επαρχίας των, αύτόθι, Γ', σ. 234. 

8 . Αύτόθι, Β', 1859, σ. 114. 

ΈπετηρΙς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ’ 6 
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λίου>, ύποθέσας τ6 πρώτον 8η άπηγχονίοθν, ιχετά των Φανο,ρ,ωτων προ του 

Ευαγγελισμοί)2, πάντως 12 ήμέρας μετά τήν υπογραφήν των αφορισμων λ,η 

μειωτέον 8« έ διαβόητος έπΐ ώμότητι Χαλέτ βέης εκπ,γηθη ευς τον σουλτά¬ 

νου Μανμούτ τήν έξολόθρευσιν πάντων των Χριστιανών, εις ην αντεταχθη ο 

Σεχουιλισλάμης, 6 κίνδυνος δ’ οδτος ήνάγκασε τούς πατριαρχικούς να υπο¬ 

γράψουν διά νά σώσουν το Γένος. Ούδ’ έφείσθη δ Χαλέτ τών^προστατευομε- 

νων του Κωνσταντίνου Μουρούζη καί Μιχαήλ βόδα Σούτζου ως και των Μι¬ 

χαήλ Χαντζερή (συγγενούς τοϋ πατριάρχου Σαμουήλ), του Γεωργίου Μαυρο- 

κορδάτου κ.ί. Εις τόν Χαλέτ τούτον προσγραπτεος και ο φονος του Εφέσου 

Διονυσίου3. , * , , , 
Τέ οίκουμ. πατριαρχείου άνεπλήρωσεν έντος τοϋ Απριλίου η και αργο- 

Τ “Βνθ' άνωτ Γ', ο. 220, καί εις τάς Σημειώσεις, αύτόβι, σ. 442 : «Παραδεχόμεθα 

δτι έσφαλμένως έθέσαμεν (τόμος Β’, σ. 114) τήν άπαγχόνισιν του μητροπολίτου_Εφέσου 

ποό τής τοϋ πατριάρχου Γρηγοριου. Ό. . . Νικομηδείας Αθανάσιος αμα εξελθων της φυλα¬ 

κής άπεβίωσεν ο! δέ δήμιοι φσρτώσαντες τόν νεκρόν έπί άχθοφόρου.. . άπηγχονισαν τού¬ 

τον. .1 Ούδ’ αληθεύει τό έν τ. Β’, σσ. 321 - 322, λεγόμενον «ι ο ε, Βιέννη Ιίοκαινάκης 

διά νά μή δημοσίευση τά άφοριστικά ίγγραφα διέκοψε τήν ϊκδοσιν του «Λογίου Ερμου», 

άοοΰ εν τουλάχιστον αυτών έδημοσίευσεν. , ,, , 14 
2 Τήν 22αν Μαρτίου άπεκεφαλίσθησαν ό Νικ. Σκαναβης, ο γαμβρός το 

Μάνος, ό Θ Ρίζας, ό ’Αλέξ. Φωτεινός, τήν δέ 4ην Απριλίου ό Κ. Μουρουζης, Δ. Παπαρ- 

ρηγόπουλος, Αημήτριος Σκαναβης, Μιχαλάκης Χαντσερής και μτ» ™ 

μ ματισμΐ) Κατά Ιό κείμενον τούτο, σσ. 482 -483 : «Μαρτίου Π άποκεφάλισαν τους 

άρχοντες τόν ποστέλνικο Νικολάκη Σκαναβή, Χατμάνο Μιχαλάκη γαμπρό του, λογοθέ,η 

Θεοδωράκη Ρίζο, καί τόν Άλέκο υιόν τοϋ γιατρού Φωτεινού. ’Απριλίου 4 άποκεφαλισαν 

?όν μέγα δραγουμάνο ΠεΙζαδέ Κωστάκη Μουρούζη. 1821 Απριλίου 10 άνημερα το Πασχα 

έκρέμασαν τόν κύρ Γρηγόριο πατριάρχης Κωνσταντινουποκεως και τρεις άρχιερεις φ 

σου “Ανθιμος (άνάγνωθι Διονύσιος Ι>, Νικομήδειας Αθανάσιος, Αγχιαλου Ευγένιος, λία- 

γίου 6 έκομμάτιασαν τόν Νικολάκη Μουρούζη. Ιουνίου 3, Παρασκευή βράδι εκρέμ 

τούς τρεις άρχιερεις : Τυρνόβου κύρ. . Άδριανουπολεως κυρ Δωρόθεός <ΠρωΙος) δ ) 

στό -Αρναούτκιοϊ Τόν κόρ Γρηγόριο Δέρκ,ων στά Θεραπειά.. . Και «τι τρεις αρχιερείς . 

τόν Θεσσαλονίκης στό Παλίκ - παζάρι (ψαραγοράν), Μυριοφυτου καί Γανσυ καί Χορ^ 

καί τον Μεσημβρίας. Έτι έκρέμασαν τόν άρχιδιακονα (βίο) του Γρηγοριου, και - 

διάκον του άποκεφάλισαν». , „ , ιιιΛι1)1., 
•Η όριστικοποίησις των ήμερομηνιών τοϋ μαρτυρίου και των ονοματεπώνυμο) 

τούτων πρέπει νά γίνη καί μετά τήν έρευναν των τουρκικών αρχειακών πηγών πι¬ 

θανόν δέ καί των άναφορών των έν Κωνσταντινουπόλει ξένων πρέσβεων προς τας κυβ.ρ 

^^“βλέπε Νικηφόρου Μ ο σ χ ο π ο ύ λ ο υ, Ιστορία _τής Ελληνικής ’Βπα- 

ναστάσεως κατά τούς Τούρκους ιστοριογράφους έν Αντιπαραβολή προς £**?*** 

Ιστορικούς, Άθήναι 1960, κατά τόπους, ίδια εις τας σσ. 154- 155 και έξης. 
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τερον τούς άπαγχονισθέντας άρχιερεις. Έσημειώθησαν δέ εις τά οικεία Υπο¬ 

μνήματα καί τά έξης: 

Έφεσον Διονύσιον οίκτρώς τό τέλος έκμετρήσαντοζ. Νικομήδειας 

5Αθανασίου οίκτρώς τό ζην έκμετρήσαντος. *Αγχιάλον Ευγενίου οίκτρώς 

τό ζην έκμετρήσαντος. Δ έ ρ κ ω ν Γρηγοριου οίκτρώ θανάτω έκλιπόντος. 

Το ρν ό β ον 3 Ιωαννικίου οίκτρώς τό ζην έκμετρήσαντος. Ν νπονν σ άβ ας 

Μελετίου τό ζην οίκτρώς έκμετρήσαντος κλπ.ι. Των δ’ άλλων το μνημόσυνον 

οϊδεν ό Θεός! 

Τέλος σημειώ, ότι υπάρχει σύγχρονος πληροφορία ότι ό νεκρός του Διο¬ 

νυσίου (ριφθείς καί αυτός μετά των άλλων εις τήν θάλασσαν) εύρέθη καί ένε- 

τα.φιάσθη εις ναόν τού Σταυροδρομιού2. 

Τόν Διονύσιον έχαρακτήρισε συνοπτικώς ό Κωνσταντίνος πρεσβύτερος 

Οικονόμος ό έξ Οικονόμων διά των έξης λόγων «άνδρα κεκοσμημένον μέ παν- 

τοίας άρετάς καί πολλά τήν Εκκλησίαν καί τό Γένος ώφελήσαντα»3. 

Μία άκόμη μαρτυρία διά τήν φυλάκισιν τού Εφέσου Διονυσίου καί τήν 

έκτίμησιν ής αυτός έχαιρεν αποτελεί ή άποσπασματικώς παρατιθέμενη περαι¬ 

τέρω επιστολή ήν άπέστειλεν ό 

Κωνσταντίνος Μιχ. Κονμας τώ Είρηναίω Θηρσίω ( ΡγιθιΙιΊοΙι ΤΜθγ8ο1ι) 

Εις Μονάχον 4 

(σ. 91) «...Τή 30 Μαρτίου <1821) ήλθεν έκ Κωνσταντινουπόλεως εις 

Σμύρνην ό συνήθης ήμεροδρόμος φέρων τάς άγγελίας ότι ό *Υψηλάντης είσή- 

λασεν εις τάς Δακικάς Χώρας καί ό ήγεμών (Μολδαβίας) Μιχαήλ Σοΰτσος 

αφήνιασε, καί ο τής :Έφεσον Μητροπολίτης σνλληφθείς έν Κωνσταντινονπό- 

λει ένεκλείσθη τή των κακουργών ειρκτή μαστιγονμενος και καταικιζόμέ¬ 

νος. . . (σ. 92) Τετάρτη ημέρα ύστερον άφίκετο έκ Κωνσταντινουπόλεως ό 

τόν πατριαρχικόν άφορισμόν κομίσας. . . ταχυδρόμος (3 Απριλίου). Άπεκα- 

ρατομήθησαν... άνδρες επιφανείς... Ιάκωβος Άργυρόπωλος. . . Μιχαήλος 

1. Βλέπε περ. «Όρθοδοξία» 31, 1956, σσ. 439 - 440, τούς αριθμούς 221, 223, 

230, 232, 233. 

2. «Καί ό μέν ιερός Διονύσιος, ό τής Εφέσου σεβασμιώτατος ποιμενάρχης καί της 

Ελλάδος άοίδιμος ευεργέτης, εύρεθείς άπό χεΐρας ευσεβείς, θάπτεται εις τό Σταυροδρό- 

μιον, διά νά μένη είς τήν βασιλεύουσαν, διηνεκής Έφορος καί συμπρόεδρος τής Αγίας 

Συνόδου, ήτις καί τώρα συσκιάζεται, δεν θέλει όμως έκλείψει ποτέ άπό τήν Εκκλησίαν 

του Χρίστου». Βλ. : Λόγος έπιτάφιος είς τον άείμνηστον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως 

Γρηγόριον. Εκφωνηθείς έν Όδησσω έν τη Ρωσσική έκκλησία τής Μεταμορφώσεως τή 

19 Ιουνίου 1821, ύπό Κωνσταντίνου πρεσβυτέρου καί Οικονόμου. Τυπω¬ 

θείς διά ύψηλοΰ ορισμού. Έν Πετρουπόλει ,αωκα' (1821), έν σ. 42. 

3. Τά Σωζόμενα Φιλολογικά Συγγράμματα. . ., σ. 377. 

4. Πολυχρόνη Κ. Ένεπεκίδη, Κοραής - Κούμας - Κάλβος. .. έ'ρευναι..., 

Άθήναι 1967, σσ. 91-94. 
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Μάννος.. /Θεόδωρος Ρίζος μέγας λογοθέτης της Εκκλησίας, καί Σκαναβής, 

καί ό αδελφός του προσφυγόντος 1 Χαντσερή Βασος Χαντσερής. ... φν « 

φθησαν Αρχιερείς άλλοι Βξ... Νικομήδειας, Αβάκων, Χαλκηδόνας, Θεσσα¬ 

λονίκης, Άδριανονπόλεως (δ γνωστός Πρώΐος), καί Αγχιαλον. . . 

(σ’ 93) Πολλά καί μεγάλα έζημίωται ή Ελλάς, φιλάνθρωπε Θηρσιε, 

καί ζημίουται άπαύστως. Θρηνεί εκ τον κλήρου τον αγαθόν Μητροπολίτην 

Έφεσον Διονύσιον Καλλιάρχην,πολλαΙς καί απανίαις άρεταϊς κεκοσμημένον... 
5Εκ Βιέννης <30 Ίουνίου>/11 Ιουλίου !82ί (ν,η.)»·■·.? - 

Σημειώ ένταΰθα δτι του έθνομάρτυρος Διονυσίου έσώθησαν εν τφ πα¬ 

τριαρχικά) σκευοφυλακίω Κωνσταντινουπόλεως εις σάκκος καί μία ράβδος. 

Καί δ μέν αρχιερατικός σάκκος είναι ό περίφημος «Τιβεριάδος θαλασσα», 

χρονολογείται δέ ώς έπιγραφή λέγει «'Υπήρξε κτήμα τον άοιδίμου9Εφεσον 

Διονυσίου 1810, Μαρτίου δ'» καί: «έπεσκενάσθη επί πατριαρχειας Διονύσιον 

<Ε') του από Άδριανονπόλεως 1888»*. νΗν δέ ό Διονύσιος Ε' Χαριτωνιδης 

τό έπώνυμον καί προδιετέλεσε καί μητροπολίτης Κρήτης, γνωστότατος και 

έκ του «βουλγαρικού ζητήματος». Τούτον άγνοών ό περιγράψας το μνημειον 

άκαδημαϊκός έταύτισε πρός τόν Διονύσιον Καλλιάρχην, τέλεον παρορων οτι ο 

Εφέσου Διονύσιος έμαρτύρησε τήν 10ην Απριλίου 182!! Γράφει λοιπον: 

«μεταξύ των λοιπών ράβδων τού πατριαρχικού Σκευοφυλακίου διακρινεται η 

φέρουσα τό όνομα τού Διονυσίου Καλλιάρχη, τού μετά ταΰτα πατριαρχου Διο¬ 

νυσίου Ε', 1 Εφέσου Διονυσίου Καλλιάρχη του Βυζαντίου ,αωπζ’ (ΐ887)^ Απρι¬ 

λίου κε»\ Ή χρονολογία άληθώς είναι αωζ' (1807), εις μάτην δέ ο εν λογω 

ακαδημαϊκός τήν διώρθωσεν εις ,απζ', χειροτερεύσας τό πραγμαΜ 

'Τπό τού μητροπολίτου Εφέσου Διονυσίου Καλλιάρχου υπεγραφησαν 

οί έξης τόμοι, σιγίλλια, υπομνήματα, συνοδικά^καί πατριαρχικά γράμματα 

(1803 - 1821), έξ ών δείκνυται τό συνεχές τής άρχιερατείας του : 

1803 κατ’ Αύγουστον—Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Καλλίνικου Ε προς 

■ τούς Κυδωνιείς περί των κακοδιδασκαλιών Βενιαμίν του Λεσβιου, 

σχολαρχοΰντος έν Κυδωνίαις, καί περί άντικαταστάσεώς του.. Αύγού- 

στο^ (1803). 
•Αίπίστ.) Μοσχίδης, Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής πλεύσεως, περ. 

«Νέα Ζωή» Αλεξάνδρειάς 3, 1907, σσ. 566- 558 (αύτοΟ^, σσ. 393-594, έπι- 

στολή τοΰ Βενιαμίν πρός τόν Δισνύσιον, άναιρετική των προσαφθεισων αυτφ 

καταγγελιών). 

1. Δηλαδή πρότερον φυγόντος. . ν , 
2. Κειμήλια του οικουμενικού πατριαρχείου. Πατριαρχικός ναός και σκευοφυλα¬ 

κών, ΰπό Γεωργίου Α. Σωτηρίου, έν Άθήναις 1938, σ. 39. _ 

3. Αυτόθι, σ. 55. 
4. Αύτόθι, σ. 104 (Παροράματα, οπού τό ,απζ', κατα τον εν λόγω καθηγητην), 

αντιστοιχεί πρός τό 1807!!! 
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1804 κατ’ Απρίλιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Καλλινίκου Ε' πρός 

τούς κληρικούς επαρχίας Τριπολιτσάς, περί ένώσεως τής 'Υδρομπο- 

λιτζας καί των Άμυκλών. ,αωδ' έν μηνί Άπριλίω. 

Τ ά σ ο ς Ά θ’. Γ ρ ι τ σ ό π ο υ λ ο ς, Β-ΝΤΓ XIV, 1938, σσ. (354 -) 356 ( = Πρα¬ 

κτικά Χοιστ. Άρχαιολ. Εταιρείας 4, 1939, σσ. {114-) 117). 2 

1804 κατ’ Απρίλιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Καλλινίκου Ε' περί 

εξαρχίας Τριπολιτσάς. ’Εν έ'τει σωτηρίψ ,αωδ' κατά μήνα Απρίλιον, 

έπινεμήσεως ζ'. 

Περ. Γ. Ζερλέντου, Ή μητρόπολις Άμυκλών και Τριπολιτσάς, έν Άθή- 

’ " ναις 1921, σσ. (31 -)35. 3 

1804 Μαίου 16 — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Καλλινίκου Ε' τω μη¬ 

τροπολίτη Μολδοβλαχίας Βενιαμίν, περί αποριών αυτού καί ζητημά¬ 

των, ,αωδ', Μαΐω ΐς*'. 

Μ. Ί ω. Γεδεών, ΚανονικαΙ Διατάξεις, Β', 1889, σσ. (91 -) 94, καί Ιΐ. Δ ε- 

λι κάνης, Τά έγγραφα..., Γ', 1905, σσ. (502 -)505. 4 

1804 κατ’ Ιούνιον —Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Καλλινίκου Ε' περί 

εκλογής ώς Σχολάρχου Ξηροκρήνης Δωροθέου τού Πρωίου. ’Εν μηνί 

Ίουνίω ,αωδ'. Τ 

ΕΦΣΚ 13, 1880, σσ. (203 -) 204. , , , , 5 

1806 κατ’ Όκτώβρϊον— Υπόμνημα β' άνόδου εις τόν οίκουμ. θρόνον τοΰ 

πατριάρχου Γρηγορίου Ε'. ,αωςρ' κατά μήνα Όκτώβρϊον. 

Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή..., Β', 1938, σσ. (141 -) 143. 6 

1806 κατά Νοέμβριον — Συνοδική άπόφασις πατριάρχου Γρηγορίου Ε' περί 

εβδομαδιαίων συνεδριών των έν Κωνσταντινουπόλει άρχιερέων. ’Εν 

μηνί Νοεμβρίφ ,αως- . 

Μ. Ί ω. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Β', 1889, σσ. (100-} 101. 7 

1806 κατά Νοέμβριον — Συνοδικόν γράμ,μα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' περί 

τών άποδημούντων άρχιερέων. 1806φ κατά μήνα Νοέμβριον/ 

■ Μ. Ίω. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Β', 1889, σσ. (95 -)99. 8 

1806 κατά Νοέμβριον — Συνοδικός τόμος πατριάρχου Γρηγορίου Ε' διανε¬ 

μηθείς τοϊς ένδημούσι καί άποδημουσιν άρχιερεΰσι. . . 1806φ κατά 

μήνα Νοέμβριον. 
Μ. Ίω. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Β', 1889, σσ. (106-) 113. 9 

1806 κατά Νοέμβριον — Συνοδικόν.γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' περί 

μετοχιού τής μονής Κουτλουμουσίου. 1806φ κατά μήνα Νοέμβριον. 

Ρ 3. υ 1 ύ θ τη 6 γ ] ο, ΑοΙ<?8 άβ Κυΐΐυιτιαδ, Ρ&γΗ 1945, σσ. (214 -) 216, 

Ν° 77 . .·’· ■ # 10 

1806 κατά Νοέμβριον — Συνοδικός τόμος πατριάρχου Γρηγορίου Ε' περί 

τών καθηκόντων τών εκκλησιαστικών αρχών. ’Εν έτει σογτηρίω ,αως-' 

κατά μήνα Νοέμβριον έπινεμήσεως δεκάτης. 

Τά κατά τόν αοίδιμον. . . πατριάρχην Γρηγόριον τόν Ε'. .. συλλεγέντα καί έκ- 

δοθέντα ύπό Γ. Π. Ά γ γ ε λ οπού λ ο υ, τόμος Α', έν Άθήναις 1865, σσ. 

(60 -) 67. - · 11 



86 Νικολάου Β. Τωμαδάκη 

1806 Δεκεμβρίου 5 — Σύνοικον γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' προς 

τούς Άγιορείτας. ,αως-' Δεκεμβρίου ε . 
Πετρακάκος, ΕΦ 10, 1912, σσ. (193-}196. 12 

1806 (άμηνολόγητον, Νοέμβριος;)—Τόμος Συνοδικός πατριαρχου Γρ/]γο- 

ρίου Ε' περί οικονομικών υποχρεώσεων των αρχιερεών. ,αως· . 

Μ. Ίω. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Β', 1889, σσ. (102 -)105. , 13 

1807 κατ’ Ιανουάριον —Συνοδικός τόμος πατριάρχου Γρηγορίου Ε' περί 

βαπτίσματος, μετάνοιας καί έξομολογήσεως. ,αωζ κατα μήνα Ια¬ 

νουάριον. 
Άνθιμος Άλεξούδης, ΕΑ 2, 1881 - 1882, σσ. 762 -765 (= Μ. Ίω. 

Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Β', 1889, σσ. (114-) 121). , , ^ 

1807 κατ’ Ιανουάριον—Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε'περί 

τής έν Ίωαννίνοις Σχολής του Γκούμα. 1807<Ρ κατά μήνα Ιανουά¬ 

ριον. ("Οπου άνεγνώσθη Εφέσου Μελέτιος!) 

Β. Α. Μυ στ α κ ίδη ς, Σχολή τοϋ Γκούμα - Ανέκδοτα ταύτης σιγίλλια, περ. 

«Παρνασσός» 10, 1881, σσ. 132-140, έν σσ. (133-)137. , 15 

1807 κατ’ Ιανουάριον — Συνοδική εγκύκλιος πατριάρχου Γρηγορίου Ε'περί 

ύποταγής των ραγιάδων εις την κοσμικήν έξουσίαν. ,αωζ' έν μηνί 

Ίανουαρίω, ίνδικτ. α'. 
Τά κατά τον αοίδιμον.. . πατριάρχην Γρηγόριον τον Ε'. .. συ>λεγέντα καί έκ- 

δοθέντα υπό Γ. Π. Άγγε λ ο π ο ύ λ ο υ, τόμος Α', έν Άθήναις 1865, σσ. 

(209 -)211. 

1807 κατ’ Αύγουστον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου,Ε προς 

τούς άρχιερείς περί κολύβων καί τής ίεράς μεταλήψεως. ,αωζ' έν μηνί 

Αυγού στω. 
Μ. Ί οι. Γ ε δ ε ώ ν, Κανονικαί Διατάξεις, Β', 1889, σσ. (122 -)125. , 17 

1807 κατά Σεπτέμβριον — Συνοδική εγκύκλιος πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 

περί σχολείων. *Εν μηνί Σεπτεμβρκρ ινδικτ. ια , ,αωζ . 

Τά κατά τον αοίδιμον. . . πατριάρχην Γρηγόριον τον Β'... συλλεγέντα καί εκ- 

δοθέντα υπό Γ. Π. ’Αγγελοπούλου, τόμος Α', έν Άθήναις 1865, σσ. 

(141 -) 145. 18 

1807 κατά Δεκέμβριον —Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' υπέρ 

τής έν Άθήναις Σχολής Ντέκα. Έν ίτει σωτηρίω ,αωζ' κατά μήνα 

Δεκέμβριον έπινεμήσεως δεκάτης πρώτης. 
Θ. Ν. Φ(ιλαδελφεύς), περ. «Χρυσαλλίς» 4, 1866, σσ. (49 -) 51 (άναδημο- 

σιεύεται εις τόν τόμον: Τά κατά τον άοίδιμον. . . πατριάρχην Γρηγόριον τόν 

Ε'... συλλεγέντα καί έκδοθέντα υπό Γ. Π. Άγγελοπούλου, τόμος Β, 

έν Άθήναις, 1866, σσ. (488-) 493). ^ ^ 

1808 Φεβρουάριου 27 —Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' περί 

τής έν Στεμνίτζη Σχολής. 1808ν Φεβρουάριου κζ . 

Ν. Α. Βέης, XIV, 1938, σσ. (383 -)387 < = Πρακτικά Χριστιαν. Άρ- 

χαιολ. Εταιρείας 4, 1939, σσ. (143-)147). , , 2® 

1808 κατά Φεβρουάριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 
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περί των κατά τήν έν Σμύρνη Ελληνικήν Σχολήν. Έν έτει σωτηρίω 

1808ω, έπινεμήσεως δεκάτης πρώτης κατά μήνα Φεβρουάριον. 

Τά κατά τόν άοίδιμον. .. πατριάρχην Γρηγόριον τόν Ε'. .. συλλεγέντα καί έκ¬ 

δοθέντα υπό Γ. Π. Άγγελοπούλου, τόμος Β', έν Άθήναις 1866, σσ. 

(480 -) 487. 21 

1808 Αύγούστου 12—Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' προς 

τούς ήγουμένους των έν Έλασσόνι μονών, περί τής παρ’ αυτών εισφο¬ 

ράς. ,αωη' Αύγούστου ιβ'. "Ετερον προς τόν άρχιεπίσκοπον Έλασ- 

σόνος περί τής αύτής ύποθέσεως, αυθημερόν. 

Τά κατά τόν άοίδψ,ον. .. πατριάρχην Γρηγόριον τόν Ε'. .. συλλεγέντα καί έκ¬ 

δοθέντα υπό Γ. Π. Άγγελοπούλου, τόμος Α', έν Άθήναις 1865, σσ. 

(91-)92 καί (93-)94. # , 22 

1808 Αύγούστου 12 — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' προς 

τήν μονήν Έλώνης τής έπισκοπής Ρέοντος καί Πραστοΰ. ,αωη', Αύ¬ 

γούστου ιβ'. 

Γ. Ν. Δεληγιάννης, Ή ίερά μονή Έλώνης, ΔΙΕΕ 10, 1929, σσ. 86 -128, 

έν σσ. (105 -)107. ^ ^ 23 

1808 κατά Σεπτέμβριον — Υπόμνημα δευτέρας άνόδου εις τόν θρόνον του 

πατριάρχου Καλλινίκου Β'. Έν ετει σωτηρίω ,αωη', κατά μήνα Σε¬ 

πτέμβριον. 

Μηνάς Χαμουδόπουλος, ΕΑ 2, 1881 - 1882, σ. 293. 24 

1808 (άμηνολόγητον) — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' πρός 

τόν επίσκοπον Λέρνης περί καταρτισμού κώδικος τών βαπτίζομένων 

βρεφών, ,αεοη'. 

Δ. Χαβιαράς, ΕΦ 8, 1911, σσ. (105-)107. - , 25 

1809 κατά Μάϊον — 'Υπόμνημα εκλογής πατριάρχου Υερεμίου Δ' άπό Μυ¬ 

τιλήνης. ,αωθ' κατά μήνα Μάϊον. 

Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ϋ, Συμβολή..., Β', 1938, σσ. (154 -) 155. 26 

1809 κατ* Αύγουστον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Υερεμίου Δ' περί 

τής εξαρχίας Γηρομερίου. ,αωθ' κατά μήνα Αύγουστον. 

Σάρδεων Γερμανού, «Ήπειρ. Χρον.» ΙΒ', 1937, σσ. (47 -)52 ( = Ίω.Σο- 

κο λ ώ φ, Επαρχιακά Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, 1915, σσ. (53 -) 57). 27 

1810 κατά Δεκέμβριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Υερεμίου Δ' περί 

ορών προικοδοτήσεων καί κανόνων, ,αωι' κατά μήνα Δεκέμβριον 

ίνδ. ιδ'. 

Μ. Ίω. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Β', 1889, σσ. (129 ~) 134. 28 

1811 κατά Φεβρουάριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Υερεμίου Δ', δι’ οΰ 

ή Ζαρνάτα άπό εξαρχίας καθίσταται άρχιεπισκοπή. ,αωωμρ κατά μήνα 

Φεβρουάριον. . . (ό έκδοτης άνέγνωσεν : Ό Εφέσου Αρσένιος (;)!) 

Σ. Β. Κ ο υ γ έ α ς, «Ελληνικά» 6,1933, σσ. (300 -)304 (βλ. επόμενον). 29 

1811 κατά Φεβρουάριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Υερεμίου Δ' περί 

εξαρχίας Ζαρνάτας. ,αωια' κατά μήνα Φεβρουάριον (ό έκδοτης άνέ- 

γνωσε Γρηγόριος!). 
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Π Γ Ζεολέντης, Τάξ«ς Ιερατική των έν Πελο-οννήσφ άγιων τού Θεοϋ 
•Εκκλησιών. Ή μητρόπολη Ζαρνάτας κσ! αί έν Μάνη Ιπισκοπαί Εν Ερμου- 

πόλει 1922, σσ. (15 -) 19 (βλέπε εί ταύτόν προς τδ προηγουμένου^ -ίϋ 

1811 κατά Μάρτιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Τερεμίου Β' περί της 

σταυροπηγιακής άξίας τοϋ ναοϋ ' Αγίου Νικολάου τοϋ έν Βφαρίφ της 

Μπουρους. ,αωια' έν μηνι Μαρτιω. , 
Ίω. Σοκολώφ, Επαρχιακά Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, 1915, 

(66 -)69. {Τ , Α/ , 
1811 κατά Μάϊον —Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Ιερεμιου Δ επικυρω- · 

τικ6ν διαθήκης του διδασκάλου Σαμουήλ Ιθακήσιου, ,αωια' κατα 

μήνα Μάϊον, 
Μ. Ίω. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Β', 1889, σσ. (18/ -)141. ^ ^ 

1813 Μαρτίου 8 — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Κυρίλλου Τ περί. της 

έκδοθείσης κατηχήσεως του Κωνσταντίνου Οίκονόμου, ,αωΐγ , Μαρ¬ 

τίου η'. .... οο 
Μηνάς X α μ ο υ δ ό πο υ λο ς, ΕΑ 2, 1881 - 1882, σ. 29 . _ 

1814 (μετά τόν Φεβρουάριον) - Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου , Κυρίλλου 

ς" περί συμβιβασμού ώς πρός τον άρχιερατεύοντα Σαντορήνης <Με- 

Β.λΑΨΜ'υστακί8ηζ. Θηραϊκά, ΕΕΒΣ 7, 1930, σσ. (279-)280. 34 

1814 Ιουνίου 25— Γράμμα του Εφέσου Διονυσίου <απο Λαρισσης) προς 

τήν άδελφότητα τής μονής Όλυμπιωτίσσης. ,αωιδ' κεΤ) Ιουνίου. 

Ευαγγέλου Α. Σκουβαρά, Ή Όλυμπιώτισσα. . ., Άθηναι 196/, σσ^ 

(555 -)556. _ , $* ' ' 
1815 5Ιανουάριου 1 — Έξοφλητική άπόδειξις μονής Ολυμπιωτίσσης δια το 

έτος 1815. αωιεφ ’ Ιανουάριου α\ 
Ε ύ α γ γ έ X Ο υ Α. Σ κ ο υ β α ρ ά, Ή Όλυμπιώτισσα..., Αθηναι 196λ 

358 
1815 κατά Μάϊον— Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Κυρίλλου Τ' υπέρ τής 

μονής Αγίων Τεσσαράκοντα. 1815φ κατά μήνα Μάϊον (Περιληψις). 
Τ ά σ ο ς Ά θ. Γ Ρ I τ σ ό π ο υλ ο ς, «Άθηνά» 56, 1952, σ. 42. , ^ 37 

1815 κατ’ Ιούλιον —Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Κυρίλλου Τ προς τον 

άρχιεπίσκοπον Άκόβων Δανιήλ, ,αωιε' κατά μήνα Ιούλιον 
Τ ά σ ου Ά θ. Γρίτσοπούλου, Μητροπολίτης Άμυκλων και Γριπολιτζας 

Δανιήλ ΙΙαναγιωτόπουλος, Άθηναι 1960, σσ. (49 -)52 <= «Θεολογία» 30 

1959, σσ. (235 -)237). , , . 

1815 κατ’ Αύγουστον — Συνοδικόν έπιτίμιον πατριάρχου Κυρίλλου ι προς 

τόν άρχιεπίσκοπον Άκόβων. ,αωιε' έν μηνί Αύγούστω. ^ 
Τάσου Άθ. Γρίτσοπούλου, Μητροπ. Άμυκλων καί ΤριποΛίτζας Δα¬ 

νιήλ. .., Άθηναι 1960, σσ, (52 -)53 (= «Θεολογία» 30,1959, σσ.(238 -)239). 39 

1815 Νοεμβρίου· 25-Συνοδική έντυπος έγκύκλιος πατριάρχου Κυρίλλου & 

περί συστάσεως έν Κωνσταντινουπόλει Μουσικής Σχολής, ,αωιε' Νοεμ¬ 

βρίου κελ 
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Τάσου Ά θ. Γρίτσοπούλου, Μητροπ. Άμυκλων καί Τριπολιτζάς Δα¬ 

νιήλ, .., Άθηναι 1960, σσ.( 54 -)57 (^«Θεολογία» 30,1959, σσ. (240 -)243). 40 

1815 (άμηνολόγητον)—Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Κυρίλλου Τ" προς 

τόν μητροπολίτην Νύσσης περί συνενώσεως τής μητροπόλεως ταύτης 

μετά τής μητροπόλεως Νυσσάβας. ,αωιε'. 

Ί ω. Σοκολώφ, Επαρχιακά Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, Πέτρογραδ 
■..-·■· 1915, σσ. (72 -) 74. 41 

1815 (άμηνολόγητον)—Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Κυρίλλου. Τ' προς 

τούς αρχιερείς Έλασσόνος. και Πέτρας κατά τής καταπατήσεως κτη¬ 

μάτων τής μονής Όλυμπιωτίσσης. ,αωιε'. 

Ε ύ α γ γ έ λ ο υ Α. Σ κ ο υ β α ρ α, Ή Όλυμπιώτισσα. .Άθηναι"!967, σσ. 

(563 -)564. 42 

1817 κατά Μάϊον — Συνοδική πράξις πατριάρχου Κυρίλλου Τ', περί άνυ- 

φώσεως τής επισκοπής Άμυκλων καί Τρϊπολιτσάς ·είς μητρόπολίν 

καί εκλογής άοχιερέως αυτής. Έν έτει σωτηρίω ,αωιζ' κατά μήνα 

Μαιον, επινεμήσεως ε' (Τ) Εφέσου Διονύσιος έχων καί τήν γνώμην 

τού πανιερωτάτου αγίου Δέρκοίν κυρίου Γρηγορίου}. 

Π. Γ. Ζερ λέντου, Ή μητρόπολις Άμυκλων καί Τρϊπολιτσάς, έν Άθήναις 
1921, σσ. (36 -)37. 43 

1818 κατ’ Ιανουάριον—Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Κυρίλ7ιου Τ' προς 

τόν λογοθέτην Κωνσταντίνον περί τής μονής Άγιου Γεωργίου, νοσο¬ 

κομείου λεπρών, ,αωιη' κατά μήνα Ιανουάριον. 

Είκοσιπενταετηρίς ΕΦΣΚ, έν Κωνσταντινουπόλει 1888, σσ. (211-)213. 44 

1818 κατά Φεβρουάριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Κυρίλλου Τ’ περί 

ανασυστάσεων ώς μητροπόλεως τής έξαρχίας Τρϊπολιτσάς. ,αωιη' έν 

μηνί Φεβρουάριο. "■ ’ ’-'" 

Ί ω. Σ οκολώ φ, Επαρχιακά Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.. .,1915, σσ. 

(75 -)76. · ·:- ν- . . ·· : 45 

1818 κατά Φεβρουάριον — Συνοδικόν.γράμμα πατριάρχου Κυρίλλου Τ’ περί 

τής έξαρχίας Μετσόβου, ύπαγομένης υπό τόν πατριαρχικόν θρόνον, 

,αωιη' κατά μήνα Φεβρουάριον. 

-Ν. Τ σ 1 γ αρ ά ς, «Αττικόν Ήμερολόγιον» 1896, σσ. (322-) 327 (= Ί ω. 

Σ ο κ ο λ ώ φ, Επαρχιακά Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.. ., 1915, σσ. (76- 

.79 έν σ.) 78). ' 46 

1818 κατ’ Απρίλιον — Συνοδική εγκύκλιος πατριάρχου· Κυρίλλου Τ' προ- 

V· - τρεπτική προς άπόσβεσιν τού χρέους τής Μ. Εκκλησίας. 1818ω κατά 

μήνα Απρίλιον, (Περίληψις). : * 

Σωφρόνιος Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ η ς, πε?. «Έ/ληνικά» 3, 1960, σσ. (59-)60, 

άρ. 63. * . · .· . 47 

181,8 κατ’ Αύγουστον — 'Τπόμνημα εκλογής μητροπ. Τιβεριουπόλεως καί 

• - Στρωμνίτζης Γρηγορίου έπί πατριάρχου Κυρίλλου Τ'. ’Εν: μηνί Αύ¬ 

γούστω 1818. (Περίληψις). 

- , Σ ω φ ρ ό νιος Ε ύ σ τ ρ α τ ι ώ δ η ς, «Ελληνικά» -3, 1960, σ. 60, άρ. 641 48 
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1818 κατ’ Αύγουστον — Πατριαρχική εγκύκλιος Κυρίλλου Τ' (έπευχομένου 

καί Γρηγορίου Ε') περί των σχολείων Τραπεζοΰντος. Έν μηνι Αυ- 

γούστου (δίο) ίνδικτ. <ς ,αωιη · , , 
Τά κατά τον άοίδιμον. . . πατριάρχην Γρηγόριον τον Ε'. . . συλλεγέντα και εκ- 

δοθέντα ύπό Γ. Π. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, τόμος Α , εν Αθηναις 1865, 

(161 -) 165. , α , _ 
1819 Ιανουάριου 14 — Υπόμνημα γ' άνόδου είς τον οικουμ. θρονον πα- 

τρώρχο, Γρηγορίου Ε'. ,«»Λ'Τ-νουαρΙ» *ί*. _ 
Μήνας X αμ ουδόπουλος, Πατρ^καΙ πινακίδες ΒΑ 2 1881 188 

σ. 316. Αναδημοσιεύεται καί ύπό Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή · · ·, > 

σσ. (143 -) 145. , ' Τ7' 
1819 κατ’ Ιανουάριον — Συνοδικόν γράμμα πατριαρχου I ρηγοριου Ε , δι 

ού παρέχεται πρός παραμυθίαν σταυροπηγιακόν μετόχιον έν Άμοργφ 

προς τον πρώην Σαντορήνης Γαβριήλ, αωιθ' Ίανουαρίφ. (Περίληψις). 

Β Α. Μυστακίδης, Θηραϊκά, ΕΒΒΣ 1, 1930, σ. 280. 

1819 κατά Μάρτιον - Συνοϊικδν γράμμα Γρηγορίου Ε' προς την μονήν 

Κοοτλουμουσίου. ,αωιθ', έν μηνί Μαρτίω. 
Ρ„] ΑιηβΓίθ, ΑοΙθ8 άβ ΚυΙΙυτηιιδ, ΡίιΓίί 1945, σσ. (220 -)222, 

Ν° 79. , 
1819 Απριλίου 4— Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε τω πρώην 

Ρόδου Παϊσίφ, ψηφίσθέντι μητροπολίτη Μεσημβρίας. ,αωιθ', Απρι¬ 

λίου δ' (κακώς άνεγνώσθη ό Εφέσου Χρύσανθος!). 

Τά κατά τόν άοίδιμον. . . πατριάρχην Γρηγόριον τόν Ε'. · . συλλεγέντα καί εκ- 

δοθέντα ύπό Γ. Π. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, τόμος Α , εν Αθηναις 1865, σσ. 

(98 - )1°°. , ' 

1819 κατ’ Απρίλιον — Αύο συνοδικά γράμματα πατριάρχου Γρηγορίου Ε 

περί τής μητροπόλεως Ζαρνάτας. αωιθ' μηνί Άπριλίω <ό έκδότης 

άνέγνωσεν : Ό Εφέσου Γρηγόριος άντί Διονύσιος!). _ 

Π Γ Ζερλέντου, Τάξις ίεραρχική των έν Πελοποννήσφ άγιων του Θεού 

Εκκλησιών..., έν Έρμουπόλει 1922, σσ. (22 -) 24 καί (24 -} 2;. , 54 

1819 (κατ’ Ιανουάριον ;)-Συνοδική έγκύκλιος πατριαρχου γρηγορίου Ε 

περί ακριβούς τηρήσεως των ιερών κανόνων καί εύπειθειας προς τας 

άρχάς. αωιθ’. , „ ατχρτ? 
Ά ν θ ι μ ο ς ’ Α λ ε ξ ο ύ δ η ς, Δύο έγκύκλια έγγραφα Γρηγορίου του Ε , Δ 

4, 1892 σσ. .(271 -)275 , , , 

1819 Ιουνίου 13 - Πατριαρχικόν συνοδικόν γραμμα 1 ρηγοριου Ε προ, 

τούς έν 'Αγίω ’Όρει περί έκδόσεως ύπό των άδελφών Σκουρταιων 

έργων Νικοδήμου τού 'Αγιορείτου. ,αωιθ' Ιουνίου ιγ', (υπογραφή 

κατά λάθος : Εφέσου "Ανθιμος, Ήρακλείας Διονύσιος). ^ 

Τά κατά τόν άοίδιμον.. . πατριάρχην Γρηγόριον τον Ε'.^ . ^λλεγέντα καί εκ- 

δοθέντα ύπό Γ. Π. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, τόμος Α , έν Αθηναις 186ο, σσ. 

(192-}195. , ' τ?' ^ 
1819 (άμηνολόγητος)-Συνοδική έγκύκλιος πατριαρχου Γρηγορίου Ε προς 
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τούς πιστούς, άπαγορεύουσα τήν έπικοινωνίαν ραγιάδων καί Φράγκων, 

,αωιθ'. 

Τάσος ’ΑΘ. Γριτσόπουλος, «Θεολογία» 30, 1959, σσ. (265 -) 267. 57 

1820 κατά Φεβρουάριον—Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 

περί έγκαταστάσεως τού μητροπολίτου Παροναξίας Ιεροθέου, ,αο^κ', 

κατά μήνα Φεβρουάριον. 

Τά κατά τόν άοίδιμον. . . πατριάρχην Γρηγόριον τόν Ε’. .. συλλεγέντα καί έκ- 

δοθέντα ύπό Γ. Π. 5Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, τόμοε Α', έν ’ Αθηναις 1865, σσ. 

(100-) 101. 58 

1820 Μαρτίου 20 — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' περί τής 

πατριαρχικής Τυπογραφίας, ,αωκ', Μαρτίου κ'. 

Τά κατά τόν αοίδιμον.. . πατριάρχην Γρηγόριον τόν Ε'. .. συλλεγέντα καί έκ- 

δοθέντα ύπό Γ. Π. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, τόμος Α', έν ’ Αθηναις 1865, σσ. 

(174 -) 179. 59 

1820 κατ’ Απρίλιον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Γρηγορίου Ε' ύπέρ 

του έν 'Αγίω ’Όρει Ρούσικου Κοινοβίου. 1820Φ κατά μήνα Απρίλιον. 
Περί του ζητήματος της εν ’Άθω μονής τοϋ άγιου Παντελεήμονος ύπό Φ ι- 

λα λήθου ς, έν Κωνσταντινουπόλει 1874, σσ. (144 -)152? 60 

1820 κατ’ Ότώβριον — Συνοδικόν σιγίλλιον πατριάρχου Γρηγορίου Ε' ύπέρ 

τής μονής Ζερμπίτζης. 1820 κατά μήνα ’Οκτώβριον (’Αρχεΐον Σπάρ¬ 

της. Περίληψις). 

Τάσος ’ΑΘ. Γριτσόπουλος, «’Αθηνά» 56, 1952, σ. 39. 61 

1820 Νοεμβρίου 19—Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' πρός 

τόν επίσκοπον Λοιδορικίου περί οφειλών αύτου. ,αωκ' Νοεμβρίου ιθ'. 

Τά κατά τόν άοίδιμον... πατριάρχην Γρηγόριον τόν Ε'... συλλεγέντα καί έκ- 

δοθέντα ύπό Γ. Π. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, τόμος Β', έν Αθηναις 1866, σσ. 

(510-) 512. 62 

1820 κατά Δεκέμβριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Γρηγορίου Ε' περί 

παρανομως συσταθεντος συνοικεσίου υπό ίεραδιακόνου, άκυρουμένου. 

Έν μηνί Δεκεμβρίφ ίνδικτ. θ' (,αωκ'). 

Τά κατά τόν άοίδιμον... πατριάρχην Γρηγόριον τόν Ε'. . . συλλεγέντα καί έκ- 

δοθέντα ύπό Γ. Π. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, τόμος Α', έν ’Αθήναις 1865, σσ. 
(278-)280. 63 

ΕΦΕΣΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ 

Μακάριος ό Σκαλιέρης, ό έπονομαζόμενος Φοίβος έγεννήθη έν Λέρω *, 

τυΧων ύποστηρίξεως δέ Αερίων άρχιερέων πρώτον έγένετο μητροπολίτης Τυρ- 

νόβου τό 1806, τό 1817 μετετέθη εις τήν μητρόπολιν Νίκαιας 2, καί μετά 

1. Μ. Ί. Γεδεών, Μνεία των προ έμοΰ..., σσ. 166 - 167. 

2. Περ. «Όρθοδοξία» 31, 1956, σ. 434, άρ. 171. 
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την θανάτωσιν του Εφέσου Διονυσίου έγένετο Εφέσου κατ’ Απρίλιον 1821, 

«Διονυσίου οίκτρώς τό ζην έκμετρήσαντος» ι. 
Άπέθανεν έν Σμύρνη την 22αν Δεκεμβρίου 1830, της δέ κηδείας του 

προέστη ό τότε έν Σμύρνη εφησυχάζουν πατριάρχης πρό)ην Κωνσταντινουπό¬ 

λεως "Ανθιμος ΓΆ Ή περίοδος άρχιερατβίας του συμπίπτει προς την της 

Έλλην. Έπαναστάσεως, τούς διωγμούς και τάς καταπιέσεις των Χριστιανών 

τής επαρχίας του καί την ανακοπήν τού εις αυτήν άποικισμού καί τής όργα- 

νώσεως των Έλλήνο^ν. ■· _ 

Έξ όσων, ούχί συστηματικώς, έσημείωσα, ό Εφέσου Μακάριος συνυ¬ 

πέγραψε καί τά εξής συνοδικά γράμματα καί σιγίλλια ή πράξεις εκλογής, 

έξ ών φαίνεται ή παραμονή αύτού εις βασιλεύουσαν : 

1823 Σεπτεμβρίου 10 — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Άνθιμου Γ προς 

τούς μητροπολίτας Διδυμοτείχου καί Προϊλάβου. ,αωκγ Σεπτεμ¬ 

βρίου ι' (περί οικονομικής ιδιωτικής ύποθέσεως). 
I). Κ11 8 ε ο, 31υδϋ ΙδΙοποβ Ογθοο - Κοπιαηβ, I, 1939, σσ. (301 -) 302. 1 

1823 Δεκεμβρίου 29 — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Ανθίμου Γ προς 

τούς Χριστιανούς τής επαρχίας Αίνου περί τής Σχολής Σκαλωτής, 

,αωκγ' Δεκεμβρίου κθ'. 
Β. Α. Μυστακίδης, Πατριαρχική αλληλογραφία, «Θρακικά» 2, 1929, σσ. 

{317-) 319. ■ . ·· 
1824 Απριλίου 3 — Συνοδική καί πατριαρχική εκδοσις Άνθιμου 1... προς 

τον μητροπολίτην Μυτιλήνης Καλλίνικον περί εκλογής τιτουλάριου 

Μακαριουπόλεως. ,αωκδ' Απριλίου γ . ·.. . ^· 

·' Μ. Ί ω. Γ ε δ ε ώ ν, Κανονικαί Διατάξεις, Α', 1.888, σσ. (416-)41/. 

1824 κατά Μάϊον - Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Ανθίμου Γ' περί ύψώ- 

σεως τής επαρχίας Προικοννήσου εις. μητρόπολιν.. ,αωκδ', εν μηνι 

Μαίω,' ίνδικτιώνος ιβ'. · _ 
Ί ω Σ ο κο λ ώ φ, Επαρχιακά Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, 1915, σσ. 

' 4 
(83 -) 85 , 

1824 κατ’ Ιούλιον — Υπόμνημα εκλογής πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 

Χρυσάνθου Α' τού από Σερρών. Έν έτει σωτηρίω ,αωκδ' κατά μήνα 

Ιούλιον. _ _ * 
Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή..., Β', 1938, σσ. (166 -) 16 κ. 

1825 χατ’ Αύγουστον — Υπόμνημα- εκλογής μητροπολίτου Πελιγραδιου 

Κυρίλλου. Έν έτει ,αωκε' κατά μήνα Αύγουστον. 
■ -Κ. Δ ελ ικ άνη ς, Τά έγγραφα:.., Γ', 1905, σ. 738. , 6 

1 Περ. «Όρθόδοξία» 31, 1956, σ. 439, άρ. 221. Μ. Ί. Γ ε δ ε ώ ν, Κοσμά μη¬ 

τροπολίτου Βιζύης επτά έπιστολαί, «Θρφκικά» 1,1928, σ. 264. Τού α ύ ™ΰ, Πέντε. . . 

έκ Λέρου άρχιερεΐς Ήρακλείας, αύτόθι 5, 1934, σσ. 32 - 34. Του α υ τ ο υ, Εγγραφοι 

λίθοι καί κεράμια. , σ. ρΗγ · γ 
2. Εύάγγελος Σαβράμηζ, «Θρακικά» 6, 1 93ο, σσ. 228 - —9. 

Ή μητρόπολις Εφέσου κατά την Τουρκοκρατίαν 93 

1825 κατ’ Όκτώβριον — Παΰσις {επί πατριάρχου Χρυσάνθου) τού Άλε- 

ζανδρειας Θεοφίλου, ,αωκε', κατά μήνα Όκτώβριον. 

Κ. Δελικάνη, Τά έγγραφα Λ',-1904, σσ. (47 -} 49. 7 

1825 ν.ατά Νοέμβριον—Συνοδική εγκύκλιος πατριάρχου Χρυσάνθου Α' 

περί εκλογής του Αλεξάνδρειάς 'Ιεροθέου. ^αωκε' κατά μήνα Νοέμ¬ 

βριον. 

Κ. Δελικάνης, Τά έγγραφα..., Α', 1904, σσ. (5ΐ-)55. 8 

1826 Σεπτεμβρίου 26 — Υπόμνημα εκλογής πατριάρχου Άγαθαγγέλου Α' 

τού από Χαλκηδόνος. Έν έτει σωτηρίω ,αωκς-' κατά μήνα Σεπτέμ¬ 

βριον, έπινεμήσεως ιε'. ;; 

Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή..., Β', 1938, σσ. (170 - )171. 9 

1827 κατ’/Οκτώβριον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Άγαθαγγέλου Ά' 

περί κανονισμού προικοδοσιών. 1827ω κατά μήνα Όκτώβριον. 

Μ. Ί ω. Γ ε δ ε ώ ν, Κανονικαί Διατάξεις, Α', 1888, σσ. (314-)325. 10 

1828 κατα Μάρτιον — Συνοδικός τόμος πατριάρχου Άγαθαγγέλου Α' ένω- 

τικος μητροπολεων Πωγωνιανής καί Κορυτσάς. ,αωκη', κατά μήνα 
Μάρτιον. 

Σάρδεων Γερμανός, «Ηπειρωτικά Χρονικά 12, 1937, σσ. (84 -) 86. 11 

1828 κατά Μάρτιον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Άγαθαγγέλου Α' περί 

ενώσεως των μητροπόλεων Κορυτσάς καί Πωγωνιανής εις μίαν, 

,αωκη', έν μηνί Μαρτίω, ίνδικτιώνος α'. 

Ί ω. Σ ο κ ο λ ώ φ, Επαρχιακά Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, 1915 σσ 
(91 -)93. ' 12 

1828 ν.ατ Απρίλιον—Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Άγαθαγγέλου Α', 

λυτήριον όρκων καί επιτιμίων, ,αωκη' Άπριλίω. 

Κ. Δελικάνης, Τά έγγραφα..., Γ', 1905, σσ. (524 -)526. 13 

1828 κατ Αύγουστον — Συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Άγαθαγγέλου Ά' 

προς τους κληρικούς μητροπόλεως Χαλκηδόνος, περί τού μή κατα- 

χράσθαι τον εκκλησιαστικόν πλούτον, ^αωκη', έν μηνί Αυγού στοκ 

1 ω. Μ. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Β', 1889, σσ. (177- -) 179. 14 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ·” - -· 7 ' 

εις τά έν σ. 42 περί Εφέσου Μελετίου Παντογάλου 

Άπό τό βιβλίον τής ΚββΙ}β Κ ο ζ β ιη ο η (I, Αΐ’οΒίιη&ηάπίβ Ηίβ- 

Γοΐίιβοδ Α668.Η08 (1599 -1664), Κβκίβη 1966, έγνώσθησαν διάφοροι είδή- 

σεις περί τής παραμονής τού Μελετίου Εφέσου εις Όλλανδίαν. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 

Α' 

Εφέσου έπαρχία. 

Νεόφντος (1467 - 1477). 

Δανιήλ (- 1486-1488 -). 

Ίωάσαφ (ή Ιωσήφ;) {- 1522 -). 

*Ανώνυμος (1547 κατά μήνα Μάϊον). ΝΕ 5, 1908, σσ. (80-)82. 

Λουκάς {-1561-). 

Γρηγόριος (-1564-). 

’Α&ανάσιος (1575-1576-1577). 

Σωφρόνιος Λ' (- 1577-1582). 

Διονύσιος (1582- 1585). 

Σωφρόνιος Β' (- 1585 -1606). 

Γαβριήλ (- 1622-1626-). 

Ιγνάτιος (- 1627 ή). 

Σίλβεστρος (1627-1630). 

Μελέτιος ο Παντόγαλος (1631-1644;). 

"Ανθιμος, επιβάτης (Μάϊος 1639). 

Παΐσιος (16 Φεβρ. 1642-ΙΟΣεπτ. 1645). 

* Ιγνάτιος (10 Σεπτ. 1645- Ιουλ. 1655-). 

Παΐσιος πρόεδρος (1655 έξ.). 

Διονύσιος (-Άπρίλ. 1668-). 

Θεοφάνης (Μάιος 1688 - Άπρίλ. 1704). 

Κωνστάντιος (’ίούλ. 1704). 

Κύριλλος (-1 Μαΐου 1712-). 

Γαβριήλ πρόεδρος (Άπρίλ. 1746-Σεπτ. 1747, καθαίρεσις). 

9Ιωακείμ (Απρίλιος 1746-1752) απο Βέροιας. 

Ναθαναήλ Καλλονάρης (23 Νοεμβρίου 1753-1 Όκτωβρίου 1761). 

Διονύσιος επιβάτης (1762- 1763). 

Μελέτιος Πετροκόκκινος άπό Βιδύνης (Μάϊος 1763 -1779). 

Σαμουήλ Χαντζερής άπό Φιλιππουπόλεως (1780 - Ιούνιος 1801 ί). 

Μακάριος Μπαλασάκης άπό Δέρκων (β' έξάμηνον 1801 - 18031). «Όρθο¬ 

δοξία» 31, 1956, σ. 420, άρ. 13. 

Διονύσιος Καλλιάρχης άπό Λαρίσσης (Σεπτ. 1803-10 Άπριλ. 1821 |). 

«5Ορθοδοξία» 31, 1956, σ. 422, άρ. 32. 
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Μακάριος άπό Νίκαιας (Απρίλιος 1821-1830·}*) Φοίβος λεγόμενος, πρά¬ 

γματι δέ Σκαλιέρης Αέριος. (Πρβλ. Μ. Ί. Γ ε δ ε ώ ν, Μνεία. . ., σσ. 166 - 

167). «Όρθοδοξία» 31, 1956, σ. 429, άρ. 221. 

Χρύσανθος άπό Καισαρείας (Δεκ. 1830-1836). «Όρθοδοξία» 32, 1957, 

σ. 80, άρ. 384. 

Γεράσιμος άπό πρόεδρος Άγκύρας, ό Δομνηνός (Σεπτ. 1836-1837 |). 

«Όρθοδοξία» 32, 1957, σ. 89, άρ. 469). 

*'Ανθιμος Ίωαννίδης άπό Προύσσης (Απρίλιος 1837 - Δεκ. 1845, 0τε έξε- 

λέγη οίκουμ. πατριάρχης ώς Άνθιμος <Γ'). «Όρθοδοξία» 32, 1957, σ. 

89, άριθ. 473, και αυτόθι, σ. 183, άρ. 606. 

"Ανθιμος Καυταλιανός άπό Μαρωνείας (Δεκέμβριος 1845- 14 Ιουλίου 

1853). «Όρθοδοξία» 32, 1957, σ. 183, άρ. 607. <1* 1879). 

Παΐσιος απο Σόφιας, «Άνθιμου χαλεπή νόσω περιπεσόντος καί παραίτησιν 

οίκειοθελη έμφανίσαντος προς την Εκκλησίαν μετατίθεται» (14 Ιουλίου 

1853 - 25 - 5 - 1872, ότε έπαύθη). Μ. Ί. Γ ε δ ε ώ ν, Μνεία..., σσ. 

201-202. «Όρθοδοξία» 32, 1957, σ. 329, άρ. 742 <έ'ζη τό 1875, βλ. 

Έκκλ. Έπιθ. Β. Καλλίφρονος, εν Κωνσταντινουπόλει7 1875, σ. 151). 

7Αγαθάγγελος Γαβριηλίδης, άπό Δράμας καί Ζιχνών (25 Μαΐου 1872- 

Άπρίλ. 1893*}*). Πρβλ. άρχιμ. Κυρίλλου Άθ. Ζ αχ ο π ούλου, Ό 

Εφέσου Αγαθάγγελος ό Μάγνης (1818 - 1893), «Μικρ. Χρονικά» Γ', 

1940, σσ. 233 - 243. «Όρθοδοξία» 33, 1958, σ. 19, άρ. 969. 

Κωνσταντίνος Βαλλιάδης άπό Μυτιλήνης (30 Απριλίου 1893-2 Απριλίου 

1897, οτε έξελέγη οικουμενικός ώς Κωνσταντίνος Ε'). «Όρθοδοξία» 

33, 1958, σ. 289, άρ. 1255. Πρβλ. αυτόθι, σ. 298, άρ. 1315. 

Ιωακείμ Εύθυβούλης άπό Χαλκηδόνος (10 Μαΐου 1897 - Φεβρουάριος 

1921 1). «Όρθοδοξία» 33, 1958, σ. 298, άρ. 1317. 

Χρυσόστομος Χατζή Σταύρος, άπό Φιλαδέλφειας (19 Φεβρ. 1922-5 Φε¬ 

βρουάριου 1924), ο μετά ταΰτα.. . Φιλίππου καί Νεαπόλεως, Αθηνών 

καί πάσης Ελλάδος. «Όρθοδοξία» 34, 1959, σ. 21, άρ. 1620. 

Καλλίνικος Φωτιάδης άπό Δέρκων (8 Μαΐου 1924 - 165Ιανουάριου 19261). 

«Όρθοδοξία» 34, 1959, σ. 34, άρ. 1678. 

Αγαθάγγελος Μάγνης - Κωνσταντινίδης άπό Χαλκηδόνος (28 Ίουν. 1932 - 

15 Αύγούστου 1935). «Όρθοδοξία» 34, 1959, σ. 190, άρ. 1759. 

Μάξιμος, πρόεδρος πρώην οικουμενικός πατριάρχης Μάξιμος Ε' (27 Μαρ¬ 

τίου 1948-1 ’ϊανουαρίου 19721). «Όρθοδοξία» 34, 1959, σσ. 339- 

340, άρ. 1795, καί σσ. 343-344, άρ. 1806). 
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1. Ηλιουπόλεως (καϊ Θυατείρων) έπίσκοποι. 

ΣυνεστήΘη ή έπ.σκοπή Μ, του πατριάρχου Σαμουήλ χατ' ■*Ιούλιον 1774, 

αιτήσει τού Εφέσου Μελετίου (Μ. Ί. Γενεών, Πατρ. Πίνακες, σ. 663). 

Επομένως πρώην Ηλιουπόλεως Σε ρ *φ ε ί μ, παρα&ούς συνταγήν «να εις 

ιατροσόφιου, κωδ. 75 Γυμν. Σερρών (Δ. Μ. Σάρος, Παλαιογραφιχος έρα¬ 

νος σ 68/116, έν Κωνσταντινουπόλει 1914, σ. 81β), δεν είναι του κλίμα 

τος’ Κωνσταντινουπόλεως. Ού» Άνθιμος Ωλένης, πρώην 'Ηλιουπόλεως 

(+ 1706) κατά τόν γράψαντα έν Δ-ΙΕΕ 16, 1962, σ. 207.- Ο δε Γιμοθεος 

Ηλιουπόλεως Λαμπρές έκ Σερρών, βοηθός πρόσκαιρος του πατριαρχου 

’ΑλεξάνΧρείας Ιεροθέου (1856-1857), περί οδ έγραψεν ο Νικόλαός Σ. 

Φιριππίδης, έν ΕΦ 41, 1932, σσ. 129-145, εϊχε το πρώτον χειροτο- 

νηθή Ηλιουπόλεως έν Βηρυττω ύπό τοϋ πατριαρχου Αντιόχειας. Μετά 8ε 

τήν άναχώρησίν του έξ Αίγύπτου έγένετο Χαλεπίου και εςΛεγη την 23ην 

Αύγουστου 1862 (πρβλ. «Όρθο&οξία» 33, 1957, σ. 475 αρ· 859), δθεν μετε; 

τέθη είς τήν μητρόπολιν Γάνου καί Χώρας (14 Ιουλίου 1873-1875 οτε 

τήν 19ην Μα'ίου εκλέγεται ό 8ιά8οχός του, «Τιμοθέου προς Κύριον εκίημη- 

σαντος». Πρβλ. καί «Όρθοδοξίκ» 33, 1958, σ. 23, άρ. 990- 991, και σ. 

Γεράσιμος άπό τιτουλάριος Νυσσάβης (1793- ;) + Τούτον όιεόεχθη ο 

Αεόντιος, Θεσσαλονικεύς, λόγιος, άποθανών τό 1803 και ταφείς; εις Μπουρ- 

νόβα Σμύρνης (βλ. Ν. Β. Τωμαδάκην, εν ΕΦ 60’' 1978> °”· 2'/ 

276): Ούτος έξέδωκεν έν Κοσμοπόλει ( = Βιέννη, 1803) : «Λογοι Πα- 

νηγυρικοί τοϋ άρχιεπισκόπου . .. Μακαρίου Χρυσοκεφάλου . . εξεδοθη 

ύπό του -Ηλιουπόλεως καί Θυατείρων κυρίου Λεοντίου, του καταγόμε¬ 

νου έκ γονέων εύπατριδών τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης». Μετά 8ε 

τον Λεόντων έκλέγεται «αιτήσει τοϋ Εφέσου Μακαρίου κατ πρι 

Κ«£^Μ> Μυρίνης (Ιούλιος 1803 - Ο ^ιΌρθούοξία» 31 1956 σ, 

421 άρ. 31. Επιγραφή ναού έν Τσιρκιντζε η Κιρκιντζε ( ), η 

μοσιευθεϊσα ύπό Γ.Λαμπάκη, ΟΙ Επτά Αστέρες τής Αποκαλυ- 

ψεως, έν ’Αθήναις 1909, σ. 117 λέγει: ή Ό περικαλλής οντος ναός τον 

προφήτου καί βαπτιοτον Ιωάνναν τοϋ Προδρόμου άνωκοδόμηταιεκ βά¬ 

θρων προστασία καί ίπιμελείφ τον θεοφιλέστατου Ιπιακόπον άγιον Ηλωυ- 

πόλεως κυρίου Καλλινίκου τοϋ Σιφνίου. τέλος ίαχεν αίσιον .. ■ κατα το 

αωε' έτος κατά μψα Σεπτέμβριον. "Αγνωστον έως πότε αρχιερατεύει. 

■Ιγνάτιος, τούλάχιστον μέχρι θέρους τοϋ 1817 (πρβλ. Π. Κοντογιαννην, 

«’Αθήνα» 18, 1906, σ. 165). Καί τούτου δραπετευσαντος 
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“Ανθιμος (Κομνηνός) άπό Θεοδοσιουπόλεως (βλέπε). Τά κατ’ αυτόν διηυ- 

κρίνησα έν ΕΦ 60, 1978, σσ. 276-285. Πρβλ. καί Β. Φρ. Τωμαδά- 

κην, αυτόθι, σσ. 293-294. Άπό του 1817, είς διαδοχήν του Ιγνατίου 

μέχρι του Απριλίου 1821, οτε άνεχώρησεν είς έπαναστημένην Ελλάδα, 

όπου καί άπό του 1828 δρα, άποκαθίσταται δέ ώς επίσκοπος Κυκλάδων 

(Σύρου κυρίως), όπου καί αποθνήσκει τό 1842. Λόγιος. Τούτου άποδράν- 

τος κατά τήν εκρηξιν τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, έξελέγη ό 

Θεοδόσιος άπό πρώην Θεοδοσιουπόλεως, ής παρητήθη κατ’ Ιούλιον 1821. 

«Όρθοδοξία» 31, 1956, σ. 440, άρ. 234, 235. Αντί τούτου άποδράντος 

Ίωαννίκιος άπό Άρκαδιουπόλεως κατ’ Όκτώβριον 1821 (- 1841, πρβλ. 

Ε. Κουρίλαν, ΗβΓ&οΙθα δαοΓθ. Β', 1958, σ. 222, λέγοντα ότι έπρο- 

στατεύετο ύπό τού 'Ηρακλείας Ιγνατίου). «Όρθοδοξία» 31, 1956, σσ. 

441 -442, άρ. 249. 

(Ταράσιος Είς έρανον 1846 δίδει γρόσσια 2700. Πρβλ. Ί. Σοκολώφ, 

Επαρχιακά Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, σ. 145). 

"Ανθιμος (Λύκαρης) άπό Κρήνης προάγεται (Όκτώβριος 1841 - Ιανουά¬ 

ριος 1851), είτα Σμύρνης τήν 3 Ίανουαρίου 1851. «Όρθοδοξία» 32, 

1957, σ. 177, άρ. 557 καί σ. 324, άρ. 701. 

Διονύσιος άπό Ελαίας (9 Ίανουαρίου 1851 - 19 Φεβρουάριου 1877 οτε υπέ¬ 

βαλε παραίτησιν). «Ορθοδοξία» 32, 1957, σ. 325, άρ. 702, καί 33, 

1958, σ. 34, άρ. 1045. 

2. Ηλιουπόλεως μητρόπολις. 

Ιδρυτικός τόμος έκδοθείς ύπό Ιωακείμ Γ' κατά Δεκέμβριον 1901, αιτή¬ 

σει τού Εφέσου Ιωακείμ. Διά τού ίδιου τόμου καθίσταται μητροπολίτης ό 

προδιατελών έπίσκοπος. 

Ταράσιος Βασιλείου άπό Χριστουπόλεο^ς «άπό είκοσιπενταετίας (1877) τήν 

επισκοπήν ταύτην εύδοκίμως . .. ιθύνων» (σ. 188). Ούτος άπέθανε κατ’ 

Αύγουστον 1920. Κατά Θ. Φιλιππαΐον (Θεολογία 31, 1960, σ. 361) 

ούτος προήχθη είς τήν μητρόπολιν άπό Χριστουπόλεως τήν 19ην Φε¬ 

βρουάριου 1877. Ί ω. Σοκολώφ, Επαρχιακά Εκκλησίας Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως, Πέτρογραδ 1915, σσ. 187-189. Αυτόθι, σ. 196, ό Ταράσιος 

ύπογράφει τόμον Ιωακείμ Γ' κατά Μάρτιον 1903. Αύτόθι, σ. 203, ό 

Ταράσιος ύπογράφει τον περί Κυδωνιών τόμον κατ’ Αύγουστον 1908/ 

Πρβλ. Μικρ. Χρον. Η', 1959, σ. 457. Όμοίως τήν 19ην Όκτωβρίου 1902 

ύπόμνημα εκλογής τού Κυδωνιών Γρηγορίου 'Ωρολογά. Πρβλ. Ιακώ¬ 

βου Κλεομβρ ότο υ, Ό έθνομάρτυς.. ,2, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 16. 

Γερβάσιος καί τούτου οίκειοθελή παραίτησιν ύποβαλόντος τή Εκκλησία, 

Πανάρετος Πετρίδης άπό Καλλιουπόλεως (12 Αύγούστου 1910-21 Ίου- 

Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ' 7 
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νίου 1912, οτε προήχθη εις "Ιμβρου). «Όρθοδοξία» 33, 1958, σ. 421, 

άρ. 1525. 
Σμάραγδος Χατζή Εύσταθίου άπο Φιλιππουπόλεως (21 Ιουνίου 1912 - 1924). 

Ούτος προδιετέλεσε Μυριοφύτου (22 Φεβρ· 1900 - 21 Φεβρ. 1908, ότε 
Μογλενών-5 Αύγ. 1910, δτε Φιλιππουπόλεως. «Όρθοδοξία», 34, 1959, 

σ. 12, άρ. 1570. (Ό Θ. Φ ιλιππαΐο ς («Θεολογία» 31, 1960, σ. 361) 

θέλει ’ δύο Σμαράγδους, ών δ β' άπό πρώην 1 Ηλιουπόλεως κατά Φεβρ. 
1922). Καί τούτου μετατεθέντος εις Γενιτσών καί Γουμενίτσης κατ’ 

Όκτώβριον 1924 (14.1.1928 ή) 

Γεννάδιος Άραμπατζόγλου άπδ Σκοπέλου (29 Ιανουάριου 1925- 14 Μαρ¬ 

τίου 1956·}·), ώς 4Ηλιουπόλεως καί Θείρων. «Όρθοδοξία» 34, 1959, 

σ. 175. άρ. 1706. 
Μελίτων Χατζής άπδ "Ιμβρου καί Τενέδου (18 Φεβρουάριου 1963 - 25 Οκτ. 

1966, οτε έγένετο Χαλκηδόνος). «Όρθοδοξία» 38, 1963, σ. 86, αρ. 1863 

<βλ. περαιτέρω Θυατείρο»/ μητροπ.). 

* Απόστολος επίσκοπος Εύμενείας, ηγούμενος τής μονής Άγιας Αναστασίας 
Χαλκιδικής ώνομάσθη 4 Ηλιουπόλεως καί Θείρων ενεργός μητροπ. κατα 

Νοέμβριον 1977. 

3. Θυατείρων, έξαρχία Δυτικής Ευρώπης (μητρόπολις). 

Τήν 22αν Μαρτίου του 1922 ή μητρόπολις Θυατείρων κατέστη^ εξαρχία 
Ευρώπης Δυτικής καί Κεντρφας, μέ έδραν το Λονδΐνον, έίςελέγη δέ μητρο¬ 

πολίτης αυτής ό ^ 
Γερμανός Στρυνόπουλος, άπο Σελεύκειας, Σχολάρχης τής Θεολογικης Σχο¬ 

λής Χάλκης (1907 έξής) <| 23 Τανουαρίου 1951. Βλ. Νεκρολογίαν του 
υπό Γενναδίου Ηλιουπόλεως, «Όρθοδοξία» 26, 1951, σσ. 

(39 -)40 - 42). 
Περί Θυατείρων δρα προσφάτως : Ο I ί ο Ρ. Α. Μ β ί η & γ ά ιι Β, Τηβ 

ΟΓθθΙίδ οί Τ1ιγ&1ΐΓ&, ΑΗιβηβ 1974, 8°, σσ. V + 184 (σσ. 101 -129 : ΟΗο- 

ιη&η ΤΙιγ&ΙίΓ&). 
Περί τής ίδρύσεως τής μητροπόλεως Εξαρχίας βλ. «Όρθοδοξία» 34, 

1959, σ. 23, άρ. 1633. Τήν 5ην Φεβρουάριου 1963 έξεδόθη ό ιδρυτικός τόμος 
τής μητροπόλεως Θυατείρων καί έξαρχίας Μ. Βρεταννίας, Σουηδίας, Νορβη¬ 

γίας καί νήσου Μελίτης <μεταγενεστέρους περιωρίσθη αδτη μόνον εις τήν Μ. 

Βρεταννίαν). «Όρθοδοξία» 38, 1963, σσ. 2/2-273. 

Ή μητρόπολις Εφέσου κατά τήν Τουρκοκρατίαν 99 

Γ' 

1. Κρήνης - ’Ανέων έπισκοπή. 

Περί τής περιοχής πρβλ. Αντωνίου Γ. Π ο υ λ ά κ η, Στατιστική 
Κρήνης καί ’Ανέων, ΕΦΣΚ, Είκοσιπενταετηρίς 1861 - 1886, έν Κωνσταντι- 

νουπόλει 1888, σσ. 188-233 (οπού περί ναών, μονών, κατοίκων, σχολών, 
εμπορίου κλπ.). 'Η έπισκοπή ίδρύθη υπό Γρηγορίου Ε' κατά Νοέμβριον 
1806, αιτήσει του μητροπολίτου Εφέσου Διονυσίου. "Εδρα ό Τσεσμές (Κρή¬ 

νη). Καί έξελέγη επίσκοπος αυτής (Μ. *Ι. Γεδεών, Πατρχ. Πίνακες, 

σ. 680): 

Ιάκωβος ιερομόναχος «νυν τό πρώτον σχηματισθείσης επισκοπής έκ τμημά¬ 

των τής επαρχίας Εφέσου» κατά Νοέμβριον 1806. 

Ιγνάτιος «Τή 15 Ιουνίου 1820 γράφει Τζεσμέθεν, ήτοι άπο Κρήνης, προς 
τον σύγκελλον Σωφρόνιον εις Κυδωνιάς, δτι στέλλει τον άνεψιόν του 
Αντώνιον εις τό αύτόθι Έλληνομουσεΐον. Πρβλ. Μαργαρίτην Εύαγ- 

γελίδην, Συμβολαί εις τήν 'Ιστορίαν της Έκπαιδεύσεως έν Μ. Άσία, 

«Ξενοφάνης» Β', 1904, σ. 349 (έκ του αρχείου τού Θεοφίλου Καΐρη). 
Μακάριος, ούτος κατά Μάϊον 1835 προάγεται εις Γάνου καί Χώρας μη¬ 

τροπ. «Όρθοδοξία» 32, 1957, σ. 86, άρ. 441. 

’Άν'&ιμος, Λύκαρης έκ Κρήνης (1835-1841). Καί τούτου μετατεθέντος είς 
τήν έπισκοπήν 1 Ηλιουπόλεως 

Σεραφείμ άπο Άρκαδίουπόλεως (Σεπτ. 1841 - 1848 είς Καλεμπέσι ’Ανέων, 

δπου καί έτάφη (Νίκου Ε. Μηλιώρη, Τά Βουρλά τής Μ. Ασίας. 

Μέρος Α', Ιστορικά, Άθήναι 1957, έν σ. 338). «Όρθοδοξία» 32, 1957, 

σ. 177, άρ. 558. Καί τούτου θανόντος 

Αμβρόσιος ό Μαδυτινός άπο Άρκαδίουπόλεως, κατ’ Αύγουστον 1848. Καί 
τούτου άπαλλαγέντος, αιτήσει τού Εφέσου Άγαθαγγέλου, έχωρίσθη 
κατά Μάϊον 1882 ή έπισκοπή Άνέων, ώστε τού λοιπού οί επίσκοποι 
νά είναι μόνον Κρήνης. «Όρθοδοξία» 33, 1958, σ. 161, άρ. 1117. 

2. Κρήνης έπισκοπή. 

Τήν 9ην Μαΐου 1883 εκλέγεται ό πρώτος αυτής επίσκοπος 
Θεόκλητος Ελευθερίου από Ερυθρών. «Όρθοδοξία» 33, 1958, σ. 161, άρ. 

1117. Ούτος καί καθίσταται μητροπολίτης από Μαρτίου 1903. Τ. Σο¬ 

κ ο λ ώ φ, Επαρχιακά Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, σσ. 194-196. 

Αύτόθι, σ. 209, υπογράφει τόμον Γερμανού Ε' κατά Μάρτιον 1913. 

Αποθνήσκει τήν ΙΟην Μαρτίου 1918. 
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3. Κρήνης μητρόπολις. 

Ό Ιδρυτικός τόμος εξεδόθη ύπό Ιωακείμ Γ, 1903 κατά Μάρτιον, αιτή¬ 

σει του μητροπολίτου Εφέσου Ιωακείμ, εόημοσιευθη δε υπο Ιω. Σοκ ο 

λ ώ φ, Επαρχιακά Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, Πέτρογραδ 191ο, σσ. 

194-196. . " ' 
Ό ώς επίσκοπος υπηρετών έν αυτή ώνομάσθη μητροπολίτης, εκλεγείς 

την 9ην Μαίου 1903. } # 
Θεόκλητος από έπίσκοπος Κρήνης - 10 Μαρτίου 1918 ή <βλ. άνωτερω). Εις 

διαδοχήν του έξελέγη ό # 

Καλλίνικος Λαμπρινίδης μέγας πρωτοσύγκελλος. «Όρθοδοξία» 3-±, 

σ. 19, άρ. 1613. Οΰτος έγένετο Μυριοφύτου καί Περιστάσεως την ^2 

Μαίου 1923, άποκατέστη δέ εις την ιδίαν του έπαρχίαν τήν 15ην Απρι¬ 

λίου 1924. «Όρθοδοξία», αύτόθι, σ. 34, άρ. 1674. 

4. Άνέων επισκοπή. 

"Εδρα τά Σώκια. Ό πατριάρχης Ιωακείμ Γ κατά Μάϊον 1883 έχώρισε 

τήν επισκοπήν Άνέων άπό τής Κρήνης, αιτήσει τοΰ μητροπολίτου Εφέσου 

Αγαθάγγελου. Ούτως εγινεν ή έπισκοπή Κρήνης καί Άνέων δύο επισκοπαι, 

ή Κρήνης καί ή Άνέων. Πρβλ. Μ. Τ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, 

σ. 708. Επίσης «Όρθοδοξία» 33, 1958, σ. 161, άρ. 1117 -1118. Εις τήν 

ούτω δημιουργηθεΐσαν έπισκοπήν έξελέγη τήν 9ην Μαίου 1883 ό 

Κωνσταντίνος Στυλιανίδης (1847 - Ιούλιος 1912 | έν Σμύρνη), άπό^Μυρι- 

νης. «Όρθοδοξία» 33, 1958, σ. 161, άρ. 118. Περί τούτου βλ. Απο¬ 

στόλου Ε. Σιταρά, Μάδυτος, Άθήναι 1971, σσ. 301 - 302, οπού καί 

φωτογραφία τοΰ έν λόγω έπισκόπου. Τούτου παραιτηθεντος, εξελεγη ο 

'Άνΰιμος Χειμώνιος άπό Άρκαδιουπόλεως τήν 2αν Νοεμβρίου 1902. «Όρ¬ 

θοδοξία» 33, 1958, σ. 403, άριθ. 1406. Τούτου νεκρολογίαν βλέπε υπό 

Μ. <Τ. Γεδεών), Άνθιμος, έπίσκοπος Άνέων, ΕΑ 37, 1917, σσ. 

31 - 32. Τον Άνθιμον διεδέχθη ό 
’Αλέξανδρος Δηλανάς, άπό Μυρέων, βοηθός τοΰ μητροπ. Εφέσου διατελων, 

άπό 22 Ιουνίου 1910 («Όρθοδοξία» 33, 1958, σ. 420, άρ. 1520) προά¬ 

γεις τήν 21 Φεβρουάριου 1917. «Όρθοδοξία» 34, 1959, σ. 18, άρ. 1605. 

Διετέλεσε δ’ ό Αλέξανδρος μέχρι τοΰ 1922, ότε προήχθη εις μητροπο¬ 

λίτην Περγάμου (βλέπε), ότε τον διεδέχθη 6 * , 

Θωμάς Σαββόπουλος, διάκονος, τήν 19ην. Φεβρουάριου 1922 εκλεγείς. « Ορ¬ 

θοδοξία» 34, 1959, σ. 22, άρ. 1624. Διά τής έπελθούσης κατά Σεπτέμ¬ 

βριον 1922 Μικρασιατικής καταστροφής έπαυσεν ύπάρχουσα ή έπισκοπή. 
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Δ' 

Περγάμου (έπισκοπή, μητρόπολις). 

«'Η Πέργαμος άπό τοΰ 1387 υπεβιβάσθη εις έπισκοπήν καί ύπήχθη 

έκκλησίαστικώς ύπό τήν δικαιοδοσίαν τοΰ μητροπ. Εφέσου. Άπετέλει μετά 

των Κυδωνιών καί τής περιφέρειας Άδραμυττίου τό δεύτερον τμήμα τής Επαρ¬ 

χίας, έπιβλεπόμενον κατά τά τελευταία ετη ύπό τιτουλαρίου έπισκόπου (βοη¬ 

θού τοΰ μητροπ. Εφέσου), οστις ήδρευεν έν Κυδωνίαις, μέχρι τής άνακηρύ- 

ξεως των Κυδωνιών εις άνεξάρτητον μητρόπολιν (1908). Τελευταίος μ. Εφέ¬ 

σου, προ της άνακηρύξεως τής Περγάμου εις ιδίαν μητρόπολιν, ύπήρξεν άπό 

τοΰ 1897 ό Ιωακείμ Εύθυβούλης (ή 1921). Βλέπε Γ. Χονδρονίκη - Ά. 

Θη β α ιο πού λ ου, Πέργαμος, Μυτιλήνη 1929, σσ. 117-119. 

»Τοΰ τμήματος Περγάμου τής Επαρχίας Εφέσου μετά των κατ’ αυτό 

χωρίων, άνακηρυχθέντος κατ' άπόφασιν τής Τέρας Συνόδου καί διά τούς έν 

τοΐς Πρακτικοΐς αυτής έκτιθεμένους λόγους, εις νέαν μητρόπολιν ύπό την 

προσωνυμίαν Περγάμου, άνεξάρτητον μέν τής μητρο^όλεως Εφέσου, 

έξαρτωμένην δέ Έκκλησίαστικώς άπό τής καθ’ ημάς άγιας τοΰ Χρίστου Μ. 

Εκκλησίας καί εχουσαν τά συνοδικώς διαχαραχθέντα όρια. . .« έξελέγη ό Άλέ~ 

ξανδρος άπό Άνέων (έπώνυμον Δαληνάς) μητροπολίτης Περγάμου τήν 19ην 

Φεβρουάριου 1922. «Όρθοδοξία» 34, 1959, σσ. 21 - 22, άριθ. 1622. Οδτος 

έτοποθετήθη εις τήν συσταθεΐσαν μητρόπολιν Ζιχνών (έν Έλλάδι) τήν 9ην 

Όκτωβρίου 1924, ακολούθως δ’ έγένετο Βέροιας καί Ναούσης (ή 5,’Ιανουαρ. 

1958). Βλ. νεκρολογίαν του έν Μικρασ. Χρονικά 8, 1959, σ. 455. — «Όρθο¬ 

δοξία» 34, 1959, σ. 170, άρ. 1689. 

3Αδαμάντιος Κασαπίδης, μέγας πρωτοσύγκελλος (Όκτώβρ. 1943-1958 |). 

Ε' 

Βριούλων μητρόπολις. 

Περί τοΰ χώρου καί τής πόλεως : Νίκου Ε. Μ η λ ι ώ ρ η, Τά Βουρλά 

τής Μικράς Άσίάς. Μέρος Α' Ιστορικά. Μέρος Β' Λαογραφικά, έν Άθήναις 

(1955) 1957, 1965, σσ. 412 -)- 400. Μία των ύπό Μελετίου Μεταξάκη ώς 

πτρχου Κωνσταντινουπόλεως ίδρυθεΐσα προσκαίρως έν Μικρασία μητρόπολις : 

«. . . Τοΰ τμήματος Βρυούλων τής Επαρχίας Εφέσου μετά τών κατ’ αυτό 

χο^ρίων άνακηρυχθέντος κατ’ άπόφασιν τής Ί. Συνόδου καί διά τούς έν τοις 

πρακτικοΐς αύτής έκτιθεμένους λόγους εις νέαν μητρόπολιν ύπό τήν προσωνυ¬ 

μίαν Βριούλων, άνεξάρτητον μέν τής μητροπόλεως Εφέσου, έξαρτωμένην δέ 

έκκλησίαστικώς άπό τής καθ’ ημάς άγιας τοΰ Χρίστου Μ. Εκκλησίας. . .» 

έξελέγη τήν 22 Φεβρουάριου ό αρχιμανδρίτης καί άρχιγραμματεύς τής Τ. Σ. 
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του οίκουμ. πατριαρχείον Διονύσιος (Μήνας το έπώνυμον) μητροπολίτης Βριου- 

λων». «Όρθοδοξία» 34, 1959, σ. 22, άρ. 1626. 

Διονύσιος άρχιμ. (Φεβρ. 1922 - Όκτώβρ. 1922). 

<Γ 

Κυδωνιών μητρόπολις. 

Τόμος Ιωακείμ Γ', δι’ οΰ ιδρύεται, άποσπωμένη της επαρχίας Εφέ¬ 

σου, κατ’ Αύγουστον 1908, ή μητρόπολις Κυδωνιών, παρά Ί ω. Σοκολωφ, 

Επαρχιακά Εκκλησίας Κωνσταντινουπο?».εως, Πετρογραδ 1915, σσ. 201 -203. 

«Τής πόλεως Κυδωνιών τής επαρχίας Εφέσου μετά των περί αυτήν χω¬ 

ρίων ' Αγιασματίου, Γενιτσαροχωρίου καί Αρμουτβαση ανακηρυχθεισης κατ 

άπόφασιν τής Η. Συνόδου καί διά τούς έν τοΐς πρακτικοΐς αυτής έκτιθεμέ- 

νους λόγους εις νέαν μητρόπολιν υπό την προσωνυμίαν Κυδο^νιών, ανεξάρτη¬ 

τον μέν τής μ. Εφέσου, έξαρτωμένην δέ έκκλησιαστικώς έκ τής καθ’ ημάς 

άγιας του Χρίστου Μ. Εκκλησίας (Τόμος άνακηρύξεως 1908 έν κώδ. 1898)» 

μετετέθη ό 
Γρηγόριος (έπώνυμον Ωρολογάς) άπό (Τιβεριουπόλεως καί) Στρωμνίτσης 

τήν 22αν Ιουλίου 1908 <-Σεπτ. 1922 γ μάρτυς). «Όρθοδοξία» 33, 

1958, σ. 414, άρ. 1476. 

Ευγένιος άπό Φιλαδέλφειας (20 Μαρτίου 1924-28 Ιουνίου 1928), ότε 

μετετέθη εις την μ,ητρόπολιν Νιγρίτης. «Όρθοδοξία» 34, 1959, σ. 185, 

άρ. 1749. 

9Αγαθάγγελος Παπαθεοδώρου, άπό Ελαίας (5 Όκτωβρίου 1943 - 23 Ιου¬ 

λίου 19601·). «Όρθοδοξία» 54, 1959, σ. 338, άρ. 1790. (Νεκρολογίαν, 

βιογραφικά βλ. έν «Όρθοδοξία» 35, 1960, σσ. 333-338). 

Ζ' 

1. Μοσχονησίων επισκοπή. 

Τό 1760 ό πατριάρχης Σεραφείμ Β' άφήρεσε τά Μοσχονήσια άπό τήν 

επαρχίαν Εφέσου καί συνήνωσε τή μητροπόλει Μυτιλήνης. Πρβλ. Μ. Ί. Γ ε- 

δεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, σ. 651. Τήν 30ήν Ιανουάριου 1766 ό πατριάρ¬ 

χης Σαμουήλ συνέστησε τήν επισκοπήν Μοσχονησίων, ύποτάξας αυτήν τώ 

μητροπολίτη Σμύρνης, Γ ε δ ε ώ ν, αυτόθι, σ. 659. Ο αυτός πατριάρχης 

Σαμουήλ διά γράμματός του πρός τον Σμύρνης Προκόπιον συναποστέλλει 

σιγίλλιον περί του ότι τό έν Μοσχονησίοις μοναστήριον του άγιου Ίωάννου 

Προδρόμου καθίσταται ένοριακόν του επισκόπου Μοσχονησίων Κυρίλλου, 

1 Ίανουαρίου 1774. Πρβλ. Σμυρναϊκά Άνάλεκτα. . . υπό Ν. Κ. X. Κω στ ή, 
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β' εκδ., τεύχος Α', έν Άθήναις 1906, σσ. 70-73 (τό υπό τήν αυτήν ημερο¬ 

μηνίαν σιγίλλιον, αυτόθι, σσ. 68-70). Έπί Ιωακείμ Β' τό 1862; θρόνος 

ΚΘ' : Ό Σμύρνης ύπέρτιμος καί εξαρχος Ασίας έχει έπίσκοπον τον Μοσχο¬ 

νησίων. Πρβλ. Ί ω. Σοκολώφ, Επαρχιακά Εκκλησίας Κωνσταντινουπό¬ 

λεως, Πέτρογραδ 1915, σ. 154. 

Πρώτος έπίσκοπος: 1766-1767 : 

Γαβριήλ, ό όποιος προάγεται Ίωαννίνων κατά Νοέμβριον 1767. Πρβλ. Σάρ- 

δεων Γερμανόν, «Ήπειρ. Χρον.» 12, 1937, σ. 67. ΕΙτα Παλαιών 

Πατρών, τέλος δέ άνέρχεται εις τον πατριαρχικόν θρόνον τήν 8ην Όκτω¬ 

βρίου 1780 ως Γαβριήλ ό Γ'. Τούτον μετατεθέντα διεδέχθη ό 

Κύριλλος, συνυπαγράφων τον Φεβρουάριον 1782 συγχο)ρητικόν τού πρώην 

Κωνσταντίνουπόλεο^ς Θεοδοσίου Β' διά τινα ιερομόναχον Μακάριον καί 

τούς γονείς του, μετ’ άλλων αρχιερέων (άνέκδοτον) «τού έν αυτή άρχιερα- 

τεύσαντος (μή όνομαζομενού) προ χρόνων τινών τό ζήν έκμετρήσαντος». 

Παΐσιος, 6 όποιος προάγεται εις Βάρνης μητροπολίτην κατά Σεπτέμβριον 

1800. Πρβλ. Σάρδεων Γερμανού, Επισκοπικοί Κατάλογοι Βορείου 

Θράκης, 1936, σ. 20. Τ 

Καλλίνικος ό άπό Αύρηλιουπόλεως, κατά Φεβρουάριον 1832. «Όρθοδοξία» 

33, 1957, σ. 82, άριθ. 405, 407. 

Μελέτιος προφανώς έκλεγείς έπιτοπίο^ς (έν Σμύρνη ;), άγνωστόν μοι πότε. 

Τού Μελετίου δ’ έκπτώτου γενομένου (1855) έξελέγη έν τώ ναώ Άγιας 

Φοίτεινής 

Κύριλλος ιερομόναχος, ίερομνήμων τής μητροπόλεως Σμύρνης, ώς τιτου¬ 

λάριος τού μητροπολίτου Σμύρνης, κατ’ Ιούνιον 1855 (-29 Μαρτίου 

1872 ή). «Όρθοδοξία» 33, 1957, σ. 461, άρ. 769. 

Παΐσιος δευτερεύων τής μητροπόλεο^ς Σμύρνης έξελέγη τήν 29ην Μαρτίου 

1872 ώς τιτουλάριος τού μητροπ. Σμύρνης (- Αύγουστος 1882). Τό 1875 

άποστέλλεται ώς εξαρχος Αέρνης (Λέρου). «Όρθοδοξία» 33, 1958, σ. 

19, άρ. 963. Έκκλ. Έπιθ. Καλλίφρονος 1875. 

Ιάκωβος Αεβεντινός άπό Άμφιπόλεως ώς έπίσκοπος Μοσχονησίων πλέον, 

τήν 25ην Αύγούστου 1882, διατελέσας μέχρις Αύγούστου 1897 ή. «Όρ¬ 

θοδοξία» 33, 1958, σσ. 159-160, άρ. 1111. 

Νεόφυτος Κοτζαμανίδης, διατελών άρχιδιάκονος τού Σμύρνης Βασιλείου τήν 

Ιην Σεπτεμβρίου 1897. Οδτος προάγεται εις τήν μητρόπολιν Βάρνης 

τήν 27ην Απριλίου 1906. «Όρθοδοξία» 33, 1958, σ. 300, άρ. 1326, καί 

σ. 407, άρ. 1433. Πρβλ. καί «Πανελλήνιον Λεύκωμα...» 6, 1922, σ. 

106, οπού καί φο>τογραφία του. 

Νικόδημος Παπαδόπουλος άπό Άβύδου έξελέγη τήν 23ην Μαίου 1906, διε- 

τέλεσε δέ μέχρι τού 1911, οτε μετετέθη εις τήν μητρόπ. Προικοννήσου, 

προαχθείς. «Όρθοδοξία» 33, 1958, σ. 408, άρ. 1438. 
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Διόδωρος Καράτζης, μέγας άρχιδιάκονος, έξελέγη τήν 26ην Ιανουάριου 1912. 

«Όρθοδοξία» 33, 1958, σ. 426, άρ. 1558. Τούτου δέ μετατεθέντος εις 

την επισκοπήν Καμπανίας, ο 
Φώτιος Μαρινάκης άπό Καμπανίας, προάγεται την 30ήν Απριλίου 1913. 

Διετέλει μέχρι του 1922; «Όρθοδοξία» 34, 1959, σ. 14, άρ. 1582. 

2. Μοσχονησίων μητρόπολις. 

«Τού τμήματος Μοσχονησίων της επαρχίας Σμύρνης μετά των κατ’ αύτο 

χωρίων άνακηρυχθέντος κατ’ άπόφασιν τής Τ. Συνοδου. . . εις νεαν Μητρο- 

πολιν υπό την προσωνυμίαν Μητρόπολις Μοσχονησίων, άνεξαρτητον μεν της 

μητροπόλεως Εφέσου, έξαρτωμένην δέ έκκλησιαστικώς άπό τής καθ ήμας 

αγίας τού Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας, εξελεγη ο 

Αμβρόσιος Πλειανθίδης άπό επίσκοπος Ξανθουπόλεως τήν 19ην Φεβρουά¬ 

ριου 1922. «Όρθοδοξία» 34, 1959, σ. 21, άρ. 1621. 

Η' 

Άρκαδιουπόλεως τιτουλάριοι επίσκοποι. 

Ίωαννίκιος ιερομόναχος. Ούτος κατ’ Όκτώβριον 1821 εκλέγεται, καί^έν 

συνεχείς προάγεται εις Ηλιουπόλεως - Θυατείρων. «Όρθοδοξία» 31, 

1956, σσ. 441 - 442, άρ. 248 - 249. 

Διονύσιος ιερομόναχος. Ούτος εκλέγεται τιτουλάριος του μητρ. Εφέσου κατ 

Όκτώβριον 1821. «Όρθοδοξία» 31, 1956, σ. 442, άρ. 250. 

Σεραφείμ άρχιμανδρίτης έκλέγεται βοηθός τού Εφέσου Ανθίμου κατ Ια¬ 

νουάριον 1840. «Όρθοδοξία» 32, 1957, σ. 174, άρ. 526. Ιωακείμ 

Φορόπουλος, ΕΑ 21, 1901, σ. 6/. 

3Αμβρόσιος, δευτερεύων τής Μ. Εκκλησίας εκλέγεται τιτουλάριος τού μη- 

τροπ. Εφέσου Ανθίμου κατ’ Ιανουάριον 1846. «Όρθοδοξία» 32, 1957, 

σ. 184, άρ. 612. Ιωακείμ Φορόπουλος, ΕΑ 21, 1901, σ. 68. 

’Άν&ιμος Χειμώνιος, ίεροδιάκονος, αιτήσει τού Εφέσου Αγαθάγγελου εκλέ¬ 

γεται τήν ΤΙην Ιουνίου 1883 τιτουλάριος αυτού. Τό 1902 προήχθη εις 

’Ανέων (β?>.έπε). «Όρθοδοξία» 33, 1958, σ. 162, αρ. 1120. 

Θ' 

Ελαίας τιτουλάριοι έπίσκοποι. 

Παΐσιος, Βυζάντιος, κατ’ Ιούνιον 1814 βοηθός τού Εφέσου Διονυσίου, τού 

οποίου διετέλει πρωτοσύγκελλος. Κατά τον ιερόν Αγώνα πρόσφυξ έν 
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Έλλάδι, όπου μετά τήν άπελευθέρωσιν άποκατεστάθη εις έπίσκοπον Τρι- 

φυλλίας καί Όλυμπίας. Άπέθανε τήν 27ην Μαίου 1849. «Όρθοδοξία» 

31, 1956, σσ. 431-432, άρ. 140. — Βασιλείου ’Α τέ σ η, Επίτομος 

επισκοπική ιστορία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. .., τόμος Α',έν Άθή- 

ναις 1948, σσ. 268-269, οπού εκτενέστερου τά κατ’ αυτόν. 

’Άνά'ί^ος.’Εν Ελαία, νυν ΤσανταρλΙ επιγραφή επί άντιμηνσίου : «Θυσια¬ 

στήριον. . . καθιερώθη παρά τού θεοφιλεστάτου επισκόπου αγίου Ελαίας 

κυρίου κυρίου Μελετίου Λεσβίου ,αωλς-' (= 1836) Άπριλλίου ς-'». 

Γ. Λ α μ π ά κ η ς, Οί επτά Αστέρες τής Άποκαλύψεως, έν Άθήναις 

1909. Τήν 27ην Απριλίου 1837 ούτος προήχθη εις μητροπολίτην Γάνου 

καί Χώρας. Πρβλ. «Όρθοδοξία» 32, 1957, σ. 90, άρ. 477. 

Ιγνάτιος. Ούτος προάγεται εις Ρακοπρεσρένης τον Ιανουάριον 1840. «Όρ¬ 

θοδοξία» 32, 1957, σ. 173, άρ. 520. 

'Ιερό&εος. Κατά Νοέμβριον 1841 εκλέγεται τιτουλάριος τού μητροπολίτου 

Αρτης Αβερκίου. Τήν δέ 1 Όκτωβρίου 1846 προάγεται εις μητροπολίτην 

’Άρτης. «Όρθοδοξία» 32, 1957, σ. 178, άρ. 560, καί σ. 185, άρ. 628. 

Πρβλ. καί Σάρδεων Γερμανού, «Ήπειρ. Χρον.» 12, 1937, σ. 16. 

"Ανθιμος ιερομόναχος εκλέγεται τιτουλάριος τού μητροπ. Εφέσου Ανθίμου 

κατα Σεπτέμβριον 1845. Τον Ιούνιον, δε τού 1846 προάγεται εις μη¬ 

τροπολίτην, Στρωμνίτζης, «Όρθοδοξία» 32, 1957, σ. 182, άρ. 603, καί 

σ. 184, άρ. 617. 

Αγάπιος προκτοσύγκελλος τού μητροπ. Εφέσου Ανθίμου εκλέγεται τιτου¬ 

λάριος αιτήσει αύτού, κατά Νοέμβριον 1847. «Όρθοδοξία» 32, 1957, 

. σ. 318, αρ. 645, Αγνωστον δ’ άν τούτου προαχθέντος ή άποθανόντος, 

εκλέγεται τιτουλάριος τού αύτού μητροπ. Εφέσου Ανθίμου ό πρωτο¬ 

σύγκελλος αύτού 

Διονύσιος, κατά Σεπτέμβριον 1848. «Όρθοδοξία» 32, 1957, σ. 320, άρ. 

665. Καί τούτου προαχθέντος εις έπίσκοπον 'Ηλιουπόλεως τήν 3ην Ια¬ 

νουάριου 1851, εκλέγεται ό αρχιδιάκονος τού μητροπολίτου Εφέσου 

Χρύσανθος, τιτουλάριος Ελαίας, κατ’ Ιανουάριον 1851. «Όρθοδοξία» 32, 

1957, σ. 325, άρ. 702 καί 703. "Αγνωστος ή εκτασις άρχιερατείας ή ό 

θάνατος. , λ ,. ; 

Καλλίνικος, άρχιμανδρίτης, έξελέγη τήν 30ήν Μαρτίου 1872 ώς τιτουλά¬ 

ριος τού μητροπ. Διδυμοτείχου Διονυσίου. «Όρθοδοξία» 33, 1958, σ. 19, 

άρ. 964. 

’Αγαθάγγελος Μαργαριτιάδης, άρχιμανδρίτης, τιτουλάριος τού μητροπ. Εφέ¬ 

σου Άγαθαγγέλου εκλέγεται 28 Ιουνίου 1877. «Όρθοδοξία» 33, 1958, 

σ. 35, άρ. 1051., · . 

(Ίωαννίκιος (άν όρθώς άνεγνώσθη!) έν εγγράφω ΓΙης Δεκεμβρίου .1877. 

«Μικρασιατικά Χρονικά» 1, 1938, σ. 281). 
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'Αγαθάγγελος Παπαναστασιάδης, αρχιμανδρίτης, εκλέγεται ως βοηθος του 

Σμύρνης Βασιλείου τήν 12ην Μαίου 1903. « Ορθοδοξία» 33, 1958, σ. 

404, άρ. 1413. 

’Αγαθάγγελος Παπαθεοδώρου, άρχιμανδρίτης, βοηθός επίσκοπος έν Κων- 

σταντινουπόλει, εκλέγεται 15 Απριλίου 1925. Ουτος προαγεται εις μη¬ 

τροπολίτην Κυδωνιών την 5ην Όκτώβρίου 1943 (βλ. Κυδωνιών μητροπο- 

λις). «Όρθοδοξία» 34, 1959, σ. 179, άο. 1721. 

Άθηναγόρας Κοκκινάκης, Πάτμιος, αρχιμανδρίτης, βοηθός του Αμερικής, 

εκλέγεται την 31ην Αύγούστου 1950. Νυν μητροπ. Θυατείρων έν Λον¬ 

δίνο). «Όρθοδοξία» 34, 1959, σ. 351, άρ. 1820. 

1' 

Ερυθρών τιτουλάριοι έπίσκοποι. 

Αεόντιος βοηθός του Σμύρνης Γρηγορίου, Μαίω 1794. Ιωακείμ Φορο- 

πουλος, ΕΑ 21, 1901, σ. 32. 

Βαρθολομαίος προαγεται εις την Γρεβενών κατά Σεπτέμβριον 1806. « Ορ¬ 

θοδοξία» 31, 1956, σ. 424, άρ. 55. 

Καλλίνικος υπό τον μητροπολίτην Σμύρνης, εκλέγεται Χαλκηδόνας κατ’ Ιού¬ 

λιον 1821. «Όρθοδοξία» 31, 1956, σ. 442, άρ. 258. Πρβλ. Π. Κοντο- 

γιάννην, «Άθηνά» 18, 1906, σ. 165, σημ. 5. 

Παΐοιος, ό τον Ιούνιον 1830 προαχθείς εις μητροπολίτην Σοφίας, εΐτα 

(1837) μετατεθείς εις Σμύρνην καί τέλος γενόμενος Εφέσου κατ Ιού¬ 

λιον 1853. «Όρθοδοξία» 32, 1957, σ. 78, άρ. 366, καί αύτόθι, σ. 79, 

άρ. 373. Πρβλ. Σάρδεων Γερμανόν, Επισκοπικοί Κατάλογοι Β. Θρά¬ 

κης, 1936, σ. 60. 

Νικηφόρος πρωτοσύγκελλος τού μητροπ. Εφέσου, εκλέγεται ως τιτουλά¬ 

ριος τού μητροπολίτου Εφέσου Ανθίμου τον Νοέμβριον 1841. « Ορθο¬ 

δοξία» 32, 1957, σ. 178, άρ. 562. Πρβλ. Ιωακείμ Φορόπουλον, 

ΕΑ 21, 1901, σ. 67. 

"Ανθιμος εκλέγεται βοηθός τού Σμύρνης Αθανασίου κατά Φεβρουάριόν 

1847. «Όρθοδοξία» 32, 1957, σ. 317, άρ. 637. Ί. Φ ο ρόπ ουλ ο ς, 

ΕΑ 21 , 1901, σ. 68. Άπό Σεπτεμβρίου 1852 μέχρι 20 Φεβρουάριου 

1853 διηύθυνε την Σχολήν Σμύρνης. Πρβλ. Ιστορία τής Ευαγγελικής 

Σχολής Σμύρνης έκ των πηγών συνταχθεΐσα υπό Μ(ατθαίου) Π α- 

ρανίκα, γυμνασιάρχου, έν Άθήναις 1885, σ. 86. 

Ζαχαρίας, ό όποιος προάγεται εις μητροπ. Μετρών κατά Φεβρουάριον 1853, 

αιτήσει τού μητροπολίτου Ή ρακλείας Παναρέτου. «Όρθοδοξία» 32, 

1957, σ. 328, άρ. 731. 
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{"Ανθιμος. Έν Σμ,ύρνη συλλειτουργεί κατά την χειροτονίαν του επισκόπου 

Μοσχονησίων Κυρίλλου τήν 19ην Ιουνίου 1855. Γ. Λαμπάκης, Οί 

επτά Αστέρες τής ’Αποκαλύψεως, έν Άθήναις 1909, σ. 212, σημ. 1). 

Διονύσιος έκ Σκοπέλου, διατελών άρχιδιάκονος τού μητροπολίτου Εφέσου, 

έκλέγεται τιτουλάριος αύτού τήν 4ην Σεπτεμβρίου 1867. Προάγεται εις 

έπίσκοπον Έλευθερουπόλεως τήν 18ην Ιουλίου 1875. «Όρθοδοξία» 32, 

1957, σ. 483, άρ. 908 καί 33, 1958, σ. 29, άρ. 1023. Β. Καλλίφρο- 

ν ος, Έκκλ. Έπιθεώρησις Κωνσταντινουπόλεως, 1875, σσ. 154- 155 καί 

180 (μόλις τήν 3ην Σεπτ. άφίκετο εις Κωνσταντινούπολή). Συνδρομητής 

(δι’ 140 άντίτυπα) τού βιβλίου : Λέοντος τού Σοφού Πανηγυρικοί Λόγοι, 

εκδοθεντες σπουδή καί έπιμελεία Ακακίου ίερομονάχου έκ τού άγιου 

Όρους τού Άθωνος, έν Άθήναις 1868. 

Θεόκλητος Ελευθερίου, πρωτοσύγκελλος τού Εφέσου εκλέγεται τιτουλάριος 

αύτού τήν 16ην Νοεμβρίου 1878. Προάγεται εις Κρήνης τήν 9 Μαίου 

1883. «Όρθοδοξία» 33, 1958, σ. 153, άρ. 1074 (βλ. καί Κρήνης). 

Νείλος Σμυρινιωτόπουλος, άρχιμανδρίτης, έκλέγεται τιτουλάριός του άξιώσει 

τού Εφέσου Αγαθάγγελου τήν 13ην Αύγούστου 1883. Τήν δέ 23ην 

Ιουνίου 1886 προήχθη εις Καρπάθου καί Κάσσου. «Όρθοδοξία» 33, 

1958, σ. 162, άρ. 1121, καί σ. 167, άρ. 1154. 

"Ανθιμος Άναστασιάδης, άρχιδιάκονος τού Εφέσου Άγαθαγγέλου, έκλέγε- 

ται ώς τιτουλάριος αύτού τήν 30ήν Όκτώβρίου 1886. Προάγεται εις 

Μετρών τήν 14ην Απριλίου 1890. «Όρθοδοξία» 33, 1958, σ. 168, άρ. 

1157, καί σ. 184, άρ. 1218. 

Αγαθάγγελος Άρχύτας, άρχιμανδρίτης, εκλέγεται ώς τιτουλάριος του Εφέ¬ 

σου Άγαθαγγέλου τήν 17ην Απριλίου 1890. Προήχθη εις Καρπάθου 

καί Κάσσου τήν 31ην Μαίου 1897. «Όρθοδοξία» 33, 1958, σ. 284, άρ. 

1219, καί σ. 300, άο. 1325. 

* Ιωακείμ Λεπτίδης, αρχιμανδρίτης τού Εφέσου Ιωακείμ έν Μαγνησία, έκλέ- 

γεται τιτουλάριος αύτού την 5ην Νοεμβρίου 1902. Προάγεται εις τήν 

μητρόπολιν Πρεσπών - Αχριδών τήν 21ην Ιουλίου 1909. Θνήσκει ώς 

Καστοριάς 6.12.1939. «Όρθοδοξία» 33, 1958, σ. 403, άρ. 1407, καί 

σσ. 416-417, άρ, 1495, καί σ. 425, άρ. 1551. 

ΙΑ' 

Θεοδοσιουπόλεως τιτουλάριοι επίσκοποι. 

"Ανθιμος Κομνηνός, ό εΐτα Ηλιουπόλεως καί Θυατείρων, πρόσφυξ έν Έλ- 

λαδι επίσκοπος Κυκλάδων, γ Φεβρουάριος 1842. Λόγιος καί συγγραφεύς. 

Ν. Β. Τωμαδάκης έν ΕΦ 60, 1978, σσ. 276 -285. 
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”Αγ&ιμος,· άρχιμανδρίτης Κρής, εκλέγεται ώς τιτουλάριος του Εφέσου Διο¬ 

νυσίου κατά Φεβρουάριον 1819. Πρόσφυξ έν Έλλάδι. Έπιτροπικώς είς 

Πάροναξίαν, αποθνήσκει έν Νάξω 28 * Οκτωβρίου 1824. Ν. Β. Τ ωμα- 

δάκης έν ΕΦ 60, 1978, σσ. 285-292. 

ΙΒ' 

Μυρίνης τιτουλάριοι έπίσκοποι. 

Καλλίνικος άχρι Απριλίου 1803, δτε προήχθη είς *Ηλιουπόλεως (βλέπε). 

Ιγνάτιος, ιερομόναχος Χίος, έξελέγη κατά Σεπτέμβριον 1803 τιτουλάριος 

του μητροπ. Εφέσου. «Όρθοδοξία» 31, 1956, σ. 442, άριθ. 35. Πρβλ. 

Κ. Ί. Άμάντου, Τά Γράμματα είς την Χίον επί Τουρκοκρατίας, Πει- 

ραιεύς 1946, σ. 203. 

Σωφρόνιος, την 24ην Ιανουάριου 1821 έχειροτονήθη έν Μαγνησίφ ώς τιτου¬ 

λάριος του Εφέσου Διονυσίου. Πρόσφυξ κατά την Ελληνικήν Έπανά- 

στασιν, ή 1837 ώς "Ανδρου. Βασιλείου Γ. Ά τ έ σ η, Ό "Ανδρου Σο^- 

φρόνιος, «Θεολογία» ΚΖ', 1956, σσ. 316-324, 412-447. 

' Ιερεμίας προήχθη είς Πλαταμώνος την Ιην Μαρτίου 1867. «Όρθοδοξία» 

32, 1957, σ. 327, άρ. 718. 

Κωνοχαντΐνος αρχιδιάκονος του Εφέσου Αγαθάγγελου εκλέγεται εν Κυδω- 

νίαις Ιην Νοεμβρίου 1875. Προάγεται είς Άνέων 9 Μαίου 1883. «Όρ¬ 

θοδοξία» 33, 1958, σ. 161, άρ. 1118 καί σ. 30, άρ. 1030. Υπογράφεται 

έν εγγράφω 15ης Δεκ. 1876, περ. «Μικρασ. Χρονικά» Α', 1938, σ. 281. 

Αλέξανδρος Δηλανάς, Σάμιος (1878 -1 5 Ιανουάριου 1958 ώς Βέροιας καί 

Ναούσης άπό του Φεβρουάριου 1943). Διετέλεσε Μυρίνης άπό 18 Ιου¬ 

λίου 1910- 21 Φεβρουάριου 1917, ότε προήχθη είς Άνέων, είτα έγένετο 

Περγάμου (βλέπε), Ζιχνών 1924-1941. ΘΗΕ 2, 1963, στ. 117. 

Χρυσόστομος Παπαλάμπρου, άρχιμανδρίτης, εκλέγεται ώς βοηθός του αρχιε¬ 

πισκόπου Αυστραλίας - Νέας Ζηλανδίας την 6ην Σεπτεμβρίου 1960. 

«Όρθοδοξία» 35, 1960, σ. 391, άρ. 1851. 

ΙΓ' 

Σιών τιτουλάριοι έπίσκοποι. 

*Η επισκοπή άνήκέ ποτέ τφ Εφέσου. Ό τίτλος της ώς διαλαμψάσης 

έχρησιμοποιήθη, καθ’ όσον γνωρίζω, κατά τούς νεωτέρους χρόνους άπαξ : 

Γρήγόριος Φωτεινός, αρχιμανδρίτης, «προς επισκοπικήν άντίληψιν τού ίερω- 

τάτου μητροπολίτου Χίου Αμβροσίου)) εκλέγεται ώς τιτουλάριος τήν 

23ην Μαρτίου 1881. «Όρθοδοξία» 33, 1958, σ, 158, άρ. 1104. 
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ΙΔ' 

Είρηνουπόλεως. 

Περί το 1909 εις Κορδελιό Σμύρνης (θερινή έδρα τού μητροπολίτου Εφέ¬ 

σου) υπηρετεί ο τιτουλάριος Είρηνουπόλεως Αρσένιος, υπό τον μητροπ. 

Εφέσου Ιωακείμ. Συνδρομητής τοϋ Γ. Λ ο: μ π ά κ η, Οί έπτά Αστέρες τής 
Άποκαλύψεως, έν Άθήναΐς 1909. 

ΙΕ' 

Ροδοστόλου. 

Αλέξανδρος τιτουλάριος υπό τον Εφέσου καί άλλους μητροπολίτας (21 

Οκτωβρίου 1917-11 Μαίου 1922). Είτα μητροπ. Κερκύρας ! 1922. 

Συνετάραξε τήν Εκκλησίαν έν Αμερική, οπού ήκολούθει τον πρώην 

Αθηνών Μελέτιον (Μεταξάκην). Ί. X. Κ (ω ν στ α ν τ ι ν ί δ η ς) ΘΗΕ 2 

1963, στ. 115. 

ΙΤ' 

Φιλαδέλφειας τής έν Λυδία 1 πρόεδροι, έξαρχοι και άρχιερεϊς, 

Μετα τ/)ν άλωσιν η μητρόπολις Φιλαδέλφειας διά τό ολιγάνθρωπον καί 

υπερπτο^χον αυτής δυσκόλως ήδύνατο νά συντηρή αρχιερέα. Διά τούτο είτε 

ώς εξαρχία συνήπτετο τή Εφέσου είτε πρόεδρος ό τής Εφέσου έκαλεΐτο τής 

Φιλαδέλφειας είτε ώς έξαρχία ύπήγετο άπευθείας είς τον πατριάρχην. Παρά 

ταύτα, κατα τον ις-' αί. καί ιζ' αί. άρχόμενον συναντώνται μητροπολϊται 

Φιλαδέλφειας τής έν Λυδί<*. Ό δέ τό 1577 χειροτονηθείς Γαβριήλ Σεβήρος 

ηδρευεν εν Ενετια, προϊστάμενος ίερατικώς τής έκεΐ κοινότητος των Γραι¬ 

κών Όρθοδόξων (ή 21 Όκτ. 1616). Τήν αύτήν δέ τιτλοφορίαν διετήρησαν 

οί ορθόδοξος διάδοχοί του Θεοφάνης (1617 -1632-}·) κλπ. Αλλά, μή έγκρι- 

θεισης ^τής εκλογής τού Κεφαλληνίας Νικοδήμου Μεταξά ώς Φιλαδέλφειας, 

/] μητρόπολις ανετεθη προεδρικώς είς τον Μελέτιον Παντόγαλον, μητροπολί¬ 

την Εφέσου, έως τής έπικυρώσεως τής εκλογής τού Φιλαδέλφειας Αθανα¬ 

σίου Βαλεριανου (22 Σεπτ. 1637), προς όν παρεχωρήθησαν καί προνόμια, 

μιτροφοριας και σακκοφορίας, είτα δέ καί τής έπιτροπικώς αντιπροσωπεύω 

1. Περί ής ^βλ. Διακόνου Γερμανού Άθανασιάδου ( = είτα Σάρδεων 

Γερμανού), Οί έν Βενετία, άρχιερατεύσαντες μητροπολϊται Φιλαδέλφειας (1577 - 

1790), περ. «Νέος Ποιμήν» Κωνσταντινουπόλεως 4, 1922, σσ. 595-624. 
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σεως του οικουμενικού θρόνου. 'Η αυτή κατάστοισις διετηρηθη και επι των 

διαδόχων του Μελετίου Χορτάτζη (1657-1677), Μεθοδίου Μορωνη (1677- 

1679) καί Γερασίμου Βλάχου (1680-1685), ένώ ό μετ’ αύτδν Μελέτιος δ 

Τιπάλδος έλατίνισε καί καθηρεθη. 

Αδύνατος όμως ήτο ή έπίσκεψις του εν Ένετια Φιλαδέλφειας εις τ/)ν 

έν Λυδία επαρχίαν αύτοΰ, ώστε αύτη διωκεΐτο ύπ’ άλλου εξαρχικώς. ^ Τα 

κατ’ αυτήν έξειλίχθησαν ανεξαρτήτως της τύχης τής έν Ένετια μετατεθεισης 

μητροπόλεως. Καί ναι μεν κατά τα πρώτα έτη, έξ αιτίας διάβολων κατά του 

Σεβήρου, έζητήθη υπό του πατριάρχου, όπως οΰτος ελθη εις Κωνσταντινου- 

πολιν καί έκεΐθεν πορευθή εις την Λυδίαν προς διοίκησιν τής επαρχίας του, 

ταχθείσης καί εξαμήνου προθεσμίας προς τούτο, άλλ’ ό Γαβριήλ έζητησε την 

μεσολάβησιν τού Δόγη, ό όποιος διά τού Ενετού βαίλου Κωνσταντινουπό¬ 

λεως επέτυχε την ύπό Ίερεμίου Β' άνάκλησιν της σχετικής άποφάσεως καί 

τήν 19ην Απριλίου 1591 άπήντησεν οτι ό πατριάρχης συγκατετέθη να μείνη 

ό Φιλαδέλφειας είς Ένετίαν 5 ’Άλλως τε προς τούτο εΐχεν έκλεγή ό Σεβή- 

ρος καί εάν έπρόκειτο νά ποιμάνη τήν έν Λυδία Φιλαδέλφειαν, δεν θά εδέ- 

γετο έγκαταλείπων τό 1577 τήν Ένετιαν να χειροτονηθή αρχιερευς. ^ 

Ώς προς τήν έν Λυδία επαρχίαν, τά κατ’ αύτήν έξιστορούνται είς γράμμα 

τού πατριάρχου Παϊσίου Α', δι’ ού ή πατριαρχική τέως έξαρχία Φιλαδέλ¬ 

φειας προσεκολλήθη μεθ’ όλων των χωρίων αύτής τφ Εφέσου Ίγνατίω, 0τει 

16559. Έκ τού συνοδικού τούτου γράμματος γνωρίζομεν ότι ή ίδρυσις τής 

πατριαρχικής έξαρχίας Φιλαδέλφειας έγένετο έπί Παρθενίου Α' (τού Γέρον- 

τος, 1639-1644), άλλ’ εύθύς κατόπιν ύπήχθη αότη είς τόν Εφέσου, οΰτω 

δέ ύπό τόν Εφέσου διετέλει καί έπί πατριάρχου Ίωαννικίου Β', χωρίς όμως 

νά τηρήται ή τάξις αυτή συνεχώς. Διά τούτο Παΐσιος ό Λ δια τής ως άνω 

συνοδικής πράξεως τού 1655 άπεφάνθη είναι και ενρίσκεσθαι αυτήν^ προσκε- 

κολλημένην και ήνωμένψ άδιασπάστιος τώ μψροπολίτι} Εφέσου, τα δε κατά 
ταύτην έξενεχθέντα περί του διασπασμοϋ ταύτης άκυρα είναι και ανίσχυρα. 

Ύπό τόν όρον τούτον άνέλαβεν ό Ιγνάτιος τήν μητρόπολιν Εφέσου2. 

Ταΰτα ίσχυσαν μέχρι τής καθαιρέσεως τού Μελετίου Τιπαλδου (1712}, 

ότε πλέον ό φέρων τόν τίτλον τού Φιλαδέλφειας δεν ήτο Όρθόδοξος κοα τό 

πατριαρχεΐον ευρεν ευκαιρίαν νά άποσπάση τήν έν Λυδία Φιλαδέλφειαν άπο 

τής Εφέσου καί νά καταστήση άνεξάρτητον τόν θρόνον. "Ωστε να εχωμεν τού 

λοιπού ανεξαρτήτους τής Εφέσου μητροπολίτας Φιλαδέλφειας, είτε διοικουν- 

τας τήν επαρχίαν, ής ό χριστιανικός πληθυσμός (λόγω ευνοϊκότερων συνθη¬ 

κών καί μεταναστεύσεως) εΐχεν αύξηθή, είτε ψιλώ τώ τίτλω διαμενοντας εν 

τή βασίλευούση. 

1. Κ. Δ. Μ έρτζιου, Πατριαρχικά..., 1951, σσ. 22-24. 

2 . Τό κείμενον ό Σάρδεων Γερμανός, £νθ’ άνωτ., σσ. .621 - 623. 
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Είς τόν περαιτέρω Κατάλογον έλήφθησαν ύπ’ οψιν ύπομνήματα, ειδήσεις 

κ.ά. στοιχεία καί ό άπό τού 1834 κέξ. συνταχθείς άμαρτύρως Κατάλογος !. 

Ιωακείμ (1497). Π. Γ. Νικολόπουλος έν ΘΗΕ 11, 1967, στ. 1036, 

άμαρτύρως. 

Νεόφυτος (1546). 1 Υπογράφει συνοδικόν γράμμα πατριάρχου Διονυσίου Β' 

περί τής μονής Λειμώνος, έ'τει ,ζνδ', ΜΜ, Αϋ V, 1887, σσ. (236-)238. 

Γαβριήλ (1560). Ί πογράφει συνοδικάς διατάξεις πατριάρχου Ίωάσαφ (πρβλ. 

Μ. ’Ι ω. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Α', 1888, σσ. 31-32 καί Β', 

1889, σ. 70 [συμπληρωματικώς] ). Συνυπογράφει πατριαρχικόν γράμμα 

Ίωάσαφ, έπικυροΰντος τήν γενομένην στέψιν ώς βασιλέως τού ήγεμό- 

νος Μοσχοβίου Ίωάννου. ,ζξθφ (1561). \Υ. Κ β £ β 1, Αη&ΐβοΐα 6γζειιι- 

ϋηοπίδδϊοα, 1891-1898, σ. 78, 2 (τό όλον κείμενον σσ. 75-79). 

Σωφρόνιος (1572, Ιούνιος). Υπογράφει συνοδικόν έγγραφον πατριάρχου 

Ίερεμίου Β' περί τού έπισκόπου Δίαυλείας καί Ταλαντίου Σόκρρονίου 

,ζπ' μηνί Ίουνίω. «Μνημεία τής Ιστορίας των Αθηναίων δημοσιευό¬ 

μενα περιοδικώς ύπό Δ η μ. Γ ρ. Κ α μπ ο ύ ρ ο γ λ ο υ,? τόμος δεύτερος, 

έν Άθήναις 1890», σ. 229. Ό αυτός «Σωφρόνιος ό Φιλαδε?ν<ρείας» κατα- 

λέγεται τό 1576 (,ζπδ') ύπό τού Μ 81*1. Ο πι 8 ί υ δ, ΤιΐΓθο§τ&βοία, σ. 

506, μεταξύ τών τότε «άοοϋ βΐ οΙ&ΓΪ νίή». 

ΠαρΌ’ένιος (1590). Συνυπογράφει γράμμα πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 

Ίερεμίου Β', δι’ οΰ άναγνωρίζεται πέμπτος πατριάρχης ό άρχιεπίσκοπος 

Μοσκοβίου Ίώβ. ,ζΉη', έν μηνί Μαΐψ. λΥ. Κβ£β1, ΑηΜβοΙα 5γζ8η- 

1ΐη.θΓΐΐ88ίθ3, 1891-1898, σ. 88, 13 (τό όλον κείμενον έν σσ. 85-91). 

Γρηγόριος (1618). Έπί πατριάρχου Τιμοθέου Β' ύπογράφ εται έν ύπομνή- 

ματι εκλογής τού μητροπ. Σηλυβρίας Ίερεμίου (πρώην Πολυανής) είς 

διαδοχήν θανόντος Θεοφάνους. Έν έτει ,ζρκζ' μηνί Νοέμβριο) ε', ίνδικτ. 

β'. Ν. Μ. V 3. ρ ο γ ΐ 8, Οιχίβχ Ββΐ3, 1975, σσ. 47-48. 

Μελέτιος δ Εφέσου μητροπολίτης (Παντόγαλος). Τό 1636 ύπογράφεται 

πρόεδρος Φιλαδέλφειας. Βλ. ανωτέρω, σ. 43. 

Ιωσήφ Πάτμιος, υιός Μαστροκωνσταντάκη. Έσημειώθη τό έτος τού θανά- 

1. Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως έπισκοπαί καί έπίσκοποι (1833 - 1960) υπό 

αΡΧιμ* Θεοκλήτου Φιλιππαίου (νυν Θεοκλήτου Μαντινείας) άρχιγραμματέως της 'Ιεράς 

Συνόδου, περ. «Θεολογία» 31, 1960, σσ. 353 - 369, έν σ. 360 (19 άρχιερείς). Ό Π. Γ. 

Νικολόπουλος, Φιλαδέλφειας επισκοπική ιστορία έν ΘΗΕ 11, 1967, στ. 1035 - 

1037, παραθεωρών τήν μελέτην τοϋ Γερμανού Άθανασιάδου, συνέταξε συνεχή Κατάλο¬ 

γον τών αρχιερέων Φιλαδέλφειας τών τε Λυδίας καί τών Ένετίας. Ημείς ενταύθα παρέ- 

χομεν μόνον τους τής επαρχίας Λυδίας καί τούς τιτουλαρίους ή καί έξάρχους, διότι ή 

έν Ενετια μητρόπολις Φιλαδέλφειας είναι όίλλη υπόθεσις. Επόμενον είναι ότι μεταξύ 

τών Καταλόγων υπάρχουν διαφοραί, χρονολογικαί καί όίλλαι. Ούτως έγώ δεν ευρίσκω 

Ιωαννίκιον Φιλαδέλφειας προ τοϋ 1800, 6τε ό άρχιερατεύων εκαλείτο Ιάκωβος. 
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του του 1733, έν τώ «Βραβείψ» της ί. μονής Ίωάννου του Θεολόγου έν 

Πάτμω, σ. 36. ΕΦ 12, 1913, σσ. 534-ο35. 

Διονύσιος ΐ 1759, διατελέσας πιθανώς άπό του 1733, τούτου δε θανοντος 

Άνατόλιος ιερομόναχος (1759-1765), είτα μετετέθη εις Χίον. Σάρδεων 

Γερμανός, «Νέος Ποιμήν» Κωνσταντινουπόλεως 4, 1922, σ. 623. 

Ιάκωβος Ιερομόναχος (1765 - 1805). Κατ’ Αύγουστον 1791 (προφανώς 

λόγω γήρατος) προσλαμβάνει τιτουλάριον τον Ίεραπολεως Βενεδικτον. 

Κατά δέ τον Δεκ. 1805 «Ιακώβου παραίτησιν οίκειοθελή καί άβίαστον - 

ποίησα μενού τής έπαρχίας ταύτης», εκλέγεται 

Δωρόθεος Πρώϊος (1805-1813, εΐτα Άδριανουπόλεως [Ιούνιος 1813- 

Άπρίλ. 1821 -[]), διευθυντής τής Σχολής τού Γένους Ξηροκρήνης, 6 ίερο- 

μάρτυς καί λόγιος. «Όρθοδοξία» 31, 1956, σ. 423, αρ. 46, και σ. 430, 

άρ. 125. 

Γαβριήλ άπό Άγχιάλου (1813 - Σεπτέμβριος 1824, οτε έπαύθη). «Όρθοδο- 

' ξία» 31, 1956* σ. 445, άρ. 286. 

Πανάρετος (1834 - 1838, οτε Τορνόβου). Έξελέγη Φιλαδέλφειας διατελών 

μέγας πρωτοσύγκελλος. «Όρθοδοξία» 32, 1957, σ. 91, αρ. 492. Ανη- 

γειρε τον καέντα ναόν τής 'Αγίας Μαρίνης, όπου επιγραφή. Γ. Λαμπά- 

κης, Οί επτά άστέρες τής Άποκαλύψεως, 1909, σ. 404. Υπογράφει 

έντυπον εγκύκλιον των πατριάρχων Γρηγορίου 5” Κωνσταντινουπόλεως 

καί Αθανασίου Ιεροσολύμων εις άποφυγήν των έπιπολαζουσών ετερο- 

διδασκαλιών <1836). Μ. Ί ω. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Β', έν 

Κωνσταντινουπόλει 1889, σσ. (248 -)280. Τον Φεβρουάριον 1838 προηχθη 

εις Τορνόβου. 

Δανιήλ άπό Μαρωνείας (Φεβρουάρ. 1838-Μάρτιος 1845, οτε μετετέθη εις 

Νύσσης). «Όρθοδοξία» 32, 1957, σ. 91, άρ. 493 και σ. 181, αρ. ο85. 

Υπογράφει γράμμα συνοδικόν πατριάρχου Γρηγορίου πρός τον Καισα¬ 

ρείας Παίσιον, δι’ ού άποδοκιμάζεται ή εις τουρκικήν «μετάφρασις» τής 

Κατηχήσεως τού Μόσχας Πλάτωνος, ,αωλη , Ιουνίου ιβ ( = 12 Ιου¬ 

νίου 1838). Μ. Τω. Γεδεών, Κανον. Διατάξεις, Β', 1889, σσ. (281-) 

283. * Ομοίως συνοδικήν έγκύκλιον πατριάρχου Γρηγορίου κατά των Λα¬ 

τινικών καινοτομιών, κατά μήνα Σεπτέμβριον ,αωλη' (1838), αυτόθι, 

σσ. (235-) 248. 

Σωφρόνιος (Μάρτιος 1845 -14 Ίανουαρίου 1849, οτε μετετέθη εις τήν μη- 

τρόπολιν ’Άρτης (εΐτα Άμασείας)). «Όρθοδοξία» 32, 1957, σ. 321, αρ. 

674. Σάοδεων Γερμανός, «Ήπειρ. Χρον.» 12, 1937, σ. 16. Άντ’ 

αύτού. δ’ έξελέγη ό μέγας πρωτοσύγκελλος 

Ίωαννίκιος (Ιανουάριος 1849 - 6 Όκτωβρίου 1860 ή). «Όρθοδοξία» 32, 

1957, σ. 322, άρ. 675. 

Μελέτιος ο άπό Άγκύρας (16 Όκτωβρίου 1860-25 Σεπτεμβρίου 1869, 

5-5-1978 
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οτε μετετέθη εις Σμύρνης).9Ανήγειρε τον πυρποληθέντα ναόν τού ' Αγίου 

Σπυρίδωνος (επιγραφή). Γ. Λαμπάκης, Οί επτά άστέρες τής 9Απο- 

λύψεως, 1909, σ. 406. «Όρθοδοξία» 32, 1957, σ. 470, άρ. 825, καί 33, 

1958, σ. 15, άρ. 941. 

Διονύσιος άπό πρώην Παραμυθίας (2 Όκωβρίου 1869-1887, οτε έπαύθη). 

Έκ Κρήνης. Πρβλ. Γ. Λαμπάκην, Ο ί επτά άστέρες τής ’Αποκαλύ- 

ψεως, 1909, σ. 399. «Όρθοδοξία» 33, 1958, σ. 15, άρ. 942. 

Στέφανος Σουπίδης, μέγας άρχιδιάκονος (1 Όκτωβρίου 1887-13 Φεβρουά¬ 

ριου 1896, ότε μετετέθη είς τήν μητρόπολιν Μηθύμνης)-.· «Όρθοδοξία» 

33, 1958, σ. 295, άρ. 1296. 

Αεόντιος Έλευθεριάδης άπό Παραμυθίας (Φεβρουάριος 1896-29 Απριλίου 

1899, οτε μετετέθη είς τον θρόνον Μελενίκου). «Όρθοδοξία» 33, 1958, 

σ. 295, άρ. 1297, καί σ. 302, άρ. 1338. 

Αεόντιος Χουτουριώτης άπό Κολωνίας (29 Απριλίου 1899 - Όκτώβριος 

1906, οτε μετετέθη είς Ροδοπόλεως). Άπέθανε 2 Ιουνίου 1926. «Όρ¬ 

θοδοξία» 33, 1958, σ. 302, άο. 1339, καί σ. 410, άρ.,1451. 

Προκόπιος Λαζαρίδης άπό Δυρραχίου (10 Όκτωβρίου 1906 -16 Ιουνίου 

1911, ότε μετετέθη είς Τκονίου). «Όρθοδοξία» 33,1958, σ. 410, άρ. 1452 

καί σ. 424, άρ. 1546. 

Αονκάς Πετρίδης άπό Βέροιας (23 Ιουνίου 1911-Ιούλιος 1912, ότε άπο- 

θανών έτάφη είς Άλασεχίρ [ = Φιλαδέλφειαν]). «Όρθοδοξία» 33, 1958, 

σ. 425, άρ. 1547. Αποστόλου Έ. Σιταρά, Μάδυτος πόλις τής 

Θρακικής Χερσονήσου επί τού Ελλησπόντου..., Άθήναι 1971, σσ. 

305-307. 

Χρυσόστομος Χατζή στα ύρου άπό Τράλλεων (16 Μαρτίου 1913 - Φεβρουά¬ 

ριος 1922) (ό κατόπιν Φιλίππων καί Νεαπόλεως, Αθηνών κλπ. κλπ.), 

καί τούτου προαχθέντος είς Εφέσου, «Όρθοδοξία» 34, 1959, σ. 14, 

άρ. 1579, 

Εύγένιος Θεολόγου άπό ’Αμισοΰ (19 Φεβρουάριου 1922-20 Μαρτίου 1924). 

«Όρθοδοξία» 34, 1959, σ. 22, άρ. 1625. ~ 

Φώτιος Μανιάτης (16 Νοεμβρίου 1874 -29 Δεκεμβρίου 1935 ή ώς πατριάρ¬ 

χης Φώτιος Β') άπό Είρηνουπόλεως (20'Μαρτίου 1924-17-Ίανουαρίου 

1925, ότε προήχθη είς Δέρκων). «Όρθοδοξία» 34, 1959, σ. 32, άρ. 1669, 

καί σ. 174, άρ. 1702. Πρβλ. καί Βασίλειον Σταυρίδην, ΘΗΕ 

12, 1968, στ. 36-39. 

Κύριλλος Μουμτζής άπό Μυτιλήνης (20 Ιανουάριου 1925 - 1 Απριλίου 

1925 ή). «Όρθοδοξία» 34, 1959, σ. 174, άρ. 1703. Καί τούτου θανόν- 

τος ό άρχιγραμματεύς αρχιμανδρίτης τότε 

Μάξιμος Βαπορτζής (26 Όκτωβρίου 1897-1 Ίανουαρίου 1971 ώς Μάξι- 

μος Ε' πρόεδρος Εφέσου). (8 Φεβρουάριου 1930 - 28 Ιουνίου 1932, 

Έπετηρ'ις ' Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ' 8 
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οχζ προήχθη εις Χαλκηδόνος). ((Όρθοδοξία» 34,1959, σ. 187, άρ. 1753, 

καί σ. 190, άρ. 1760. Πρβλ. Φιλ. Α. Βιτάλην, ΘΗΕ 8, 1966, στ. 

638-640. 

Λίμιλιανός Παπαδημητρίου άπδ Μιλήτου (Σεπτέμβριος 1936 - 6 Δεκεμ¬ 

βρίου 1946·]·). «Όρθοδοξία» 34, 1959, σ. 195, άρ. 1773. 

ΆΦηναγόρας Καβάδας άπδ Βοστώνης (1 Ιουνίου 1949- 12 Απριλίου 1951, 

οτε έγένετο Θυατείρων). «Όρθοδοξία)) 34, 1959, σ. 348, άρ. 1809, καί 

σ. 352, άρ. 1827. 

Ιάκωβος Παπαϊωάννου Τζαναβέρης, άρχιγραμματεύς (5 Αύγούστου 1954- 

1969, δτε μετετέθη εις την μητρόπολιν Γερμανίας (ή 1971]). 

ΠΙΝΑΚΕΣ 

Α'. Ιεραρχών 

Άβέρκιος Άρτης 105 

Αγαθάγγελος Α' Κωνσταντινουπόλεως ό 

άπό Χαλκηδόνος 93 

Αγαθάγγελος Άρχύτας Ερυθρών, Καρπά¬ 

θου 107 

Αγαθάγγελος Γαβριηλίδης Δράμας καί 

Ζιχνών, Εφέσου 21, 95 

Αγαθάγγελος Μάγνης Κωνσταντινίδης Χαλ- 

κηδόνος, Εφέσου 95 

Αγαθάγγελος Μαργαριτιάδης Ελαίας 105 

Αγαθάγγελος Παπαναστασιάδης Ελαίας 

106 

Αγαθάγγελος Παπαθεοδώραυ Κυδωνιών 

102, 106 

Αγάπιος Ελαίας 105 

Αδαμάντιος Κασαπίδης Περγάμου 101 

Αθανάσιος Άγκύρας 79 

Αθανάσιος Εφέσου 22, 25 - 27, 94 

Αθανάσιος Γ' Κωνσταντινουπόλεως άπό 

Θεσσαλονίκης (Πατελλάρος) 40, 44 

Αθανάσιος Νικομήδειας 79, 82 

Αθανάσιος Σμύρνης 94 

Αθανάσιος Βαλεριανός Φιλαδέλφειας 42, 

46, 109 

Άθηναγόρας Καβάδας Βοστώνης, Φιλαδέλ¬ 

φειας, Θυατείρων (Λονδίνου) 114 

Άθηναγόρας Κοκκινάκης Ελαίας, Θυατεί¬ 

ρων 106 

Αΐμιλιανός Παπαδημητρίου Μιλήτου, Φι¬ 

λαδέλφειας 114 

Αλέξανδρος Δηλανάς Μυρέων,Άνέων, Περ¬ 

γάμου,· Βέροιας - Ναούσης 100, 101, 108 

Αλέξανδρος Ροδοστόλου, Κερκύρας 109 

Αμβρόσιος Μαδυτικός Άρκαδιουπόλεως, 

Κρήνης - Άνέων 99, 104 

Αμβρόσιος Κρήνης καί Άνέων 11 

Αμβρόσιος Πλειανθείδης Ξανθουπόλεως, 

Μοσχονησίων 104 

Αμβρόσιος Χίου 108 

Άνθιμος Αντιόχειας 65 

Άνθιμος Χειμώνιος Άρκαδιουπόλεως, Ά¬ 

νέων 100, 104 

Άνθιμος Άρτης καί Ναυπάκτου 80, 81 

Άνθιμος Δρύστρας 80 

Άνθιμος Ελαίας, Στρωμνίτζης 105 

Άνθιμος Ερυθρών 106, 107 

Άνθιμος Άναστασιάδης Ερυθρών, Μέ¬ 

τρων 107 

Άνθιμος Εφέσου, επιβάτης 45, 94 

Άνθιμος Ήρακλείας 90 

Άνθιμος Θεοδοσιουπόλεως (| 1824) 108 

Άνθιμος Θεοδοσιουπόλεως, Ηλιουπόλεως 

97 

Άνθιμος Κομνηνός Θεοδοσιουπόλεως, Η¬ 

λιουπόλεως 107 

Άνθιμος Θεοδωρουπόλεως 81 

Άνθιμος Ιεροσολύμων 63, 66 

Άνθιμος Λύκαρης Κρήνης, Ηλιουπόλεως, 

Σμύρνης 97, 99 

"Ανθιμος Ναυπάκτου, βλ. Άρτης 

Ή μητρόπολις Εφέσου 

Άνθιμος Κουταλιανδς Μαρωνείας, Εφέ¬ 

σου 95 

Άνθιμος Ίωαννίδης Προύσσης, Εφέσου 95 

Άνθιμος Σάμου 41, 45 

Ανώνυμος Εφέσου 94 

Απόστολος Εύμενείας, Ηλιουπόλεως 98 

Αρσένιος Βέροιας 29 

Αρσένιος Είρηνουπόλεως 109 

Αύξέντιος Φιλιππουπόλεως 59 

Βαρθολομαίος Ερυθρών, Γρεβενών 106 

Βαρθολομαίος Μαδάβων 21 

Βαρθολομαίος Τζιας καί Θερμίων 49 

Βασίλειος Σμύρνης 103, 106 

Βασίλειος Παπαδόπουλος Φλωρίνης 21 

Βενέδικτος 'Ιεραπόλεως 112 

Γαβριήλ Άγχιάλου, Φιλαδέλφειας 112 

Γαβριήλ Αχριδών 35 

Γαβριήλ Εφέσου 35, 94 

Γαβριήλ Εφέσου άπό Χαλκηδόνος προε- 

δρικώς 50, 94 

Γαβριήλ Α' Κωνσταντινουπόλεως 34 

Γαβριήλ Γ' Κωνσταντινουπόλεως άπό Π. 

Πατρών, Ίωαννίνων, Μοσχονησίων 61, 

103 

Γαβριήλ Σαντορήνης 90 

Γαβριήλ Σεβήρος Φιλαδέλφειας (Ένετίας) 

31, 109 

Γεδεών Σμύρνης 102 

Γεννάδιος Δρύστρας, Νίκαιας 48 

Γεννάδιος Άραμπατζόγλου Σκοπέλου, Η¬ 

λιουπόλεως 98 

Γεννάδιος Χίου 49 

Γεράσιμος Δομνηνός Άγκύρας, Εφέσου 95 

Γεράσιμος Γώνου καί Χώρας 81 

Γεράσιμος Γ' Κωνσταντινουπόλεως ό άπό 

Δέρκων 66, 67 

Γεράσιμος Γημάρης Μέτρων, Αλεξάν¬ 

δρειάς 61 

Γεράσιμος Νυσσάβης, Ηλιουπόλεως 96 

Γεράσιμος Βλάχος Φιλαδέλφειας (Ένετίας) 

110 

Γερβάσιος Ηλιουπόλεως 97 

Γερμανός Στρυνόπουλος Θυατείρων (Λον- 

δΐνον) 98 

Γρηγόριος Δέρκων 79, 81, 89 

Γρηγόριος Είρηνουπόλεως 20 

κατά τήν Τουρκοκρατίαν 115 

Γρηγόριος Εφέσου 25, 94 

Γρηγόριος Ωρολογάς Κυδωνιών 102 

Γρηγόριος Ε' Κωνσταντινουπόλεως άπό 

Σμύρνης 18,67, 69, 79, 85, 87, 88, 90, 91 

Γρηγόριος Μυτιλήνης 29 

Γρηγόριος Παροναξίας 79 

Γρηγόριος Φωτεινός Σιών 108 

Γρηγόριος Σμύρνης 106 

Γρηγόριος Τιβεριουπόλεως καί Στρω¬ 

μνίτζης 89 

Γρηγόριος Χαλκηδόνος 79 

Δαμασκηνός Καράτζης Μοσχονησίων, Καμ¬ 

πανιάς 104 

Δαμ,ασκηνός Φαναριοφερσάλων 80 

Δανιήλ Άκόβων 88 

Δανιήλ Εφέσου 24, 94 

Δανιήλ Λαρίσσης 29 

Δανιήλ Μαρωνείας, Φιλαδέλφειας 112 

Διόδωρος Μοσχονησίων, Καμπανίας 104 

Διονύσιος Σίγουρος Αίγίνης 28 

Διονύσιος Άρκαδιουπόλεως 104 

Διονύσιος Βελιγραδιού 62 

Διονύσιος Βριούλων 102 

Διονύσιος Διδυμοτείχου 105 

Διονύσιος Ελαίας, Ηλιουπόλεως 97, 105 

Διονύσιος Ερυθρών, Έλευθερουπόλειος 107 

Διονύσιος Εφέσου (1688) 47 

Διονύσιος Εφέσου επιβάτης 94 

Διονύσιος Καλλιάρχης Εφέσου άπό Λαρίσ¬ 

σης 18-19, 73-91, 94 

Διονύσιος Ηλιουπόλεως καί Θυατείρων 11 

Διονύσιος Στρογγύλιος Κυθήρων, Εφέσου 

27 - 84,94 

Διονύσιος Ε' Κωνσταντινουπόλεως 84 (άλ¬ 

λοτε Κρήτης) 

Διονύσιος Φιλαδέλφειας 112 

Διονύσιος Παραμυθίας, Φιλαδέλφειας 20, 

113 

Διονύσιος Σαμουρκάσης Χίου, Εφέσου, 

Δέρκων 52 - 53 

Δοσίθεος Ιεροσολύμων 48 

Δωρόθεος Πρώϊος Φιλαδέλφειας, Άδρια- 

νουπόλεως 79, 82 - 83, 85, 112 

Εύθύμ,ιος Καισαρείας (Καππαδοκίας) 31 

Ευγένιος Κωνσταντινουπόλεως άπό Πισι- 

δίας 80 
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Ευγένιος Άγχιάλου 79, 82, 83 

Εύγένιος Θεολόγου Άμισου, Φιλαδέλφειας 

113 

Έφραίμ (Δέκαρχος Έμμ.) Σάρδεων 11 

Ζαχαρίας Βεροίας 80 

Ζαχαρίας Ερυθρών, Μέτρων 106 

Θεοδόσιος Θεοδοσιουπόλεως, Ηλιουπόλεως 

97 

Θεοδόσιος Β' Κωνσταντινουπόλεως από 

Θεσσαλονίκης 59 

Θεόκλητος Ελευθερίου Ερυθρών, Κρήνης 

99, 100 

Θεοφάνης Εφέσου 11, 47 - 49, 94 

Θεοφάνης Φιλαδέλφειας ('Ενετίας) 109 

Θεόφιλος Αλεξάνδρειάς 93 

Θεόφιλος Φιλιππουπόλεως 59 

Θωμάς Σαββόπουλος Άνέων 100 

Ιάκωβος Λεβεντινός Άμφιπόλεως, Μοσχο¬ 

νησίων 403 

Ιάκωβος Κρήνης Άνέων 99 

Ιάκωβος Νεοκαισαρείας 48 

Ιάκωβος Παπαϊωάννου - Τζαναβέρης Φι¬ 

λαδέλφειας, Γερμανίας 114 

Ιάκωβος Φιλαδέλφειας 112 

Ιγνάτιος Άρτης 71 

Ιγνάτιος Εφέσου (1627 ή) 36, 94 

Ιγνάτιος Εφέσου 94 

Ιγνάτιος Θεσσαλονίκης 49 

Ιγνάτιος Κρήνης - Άνέων 98 

Ιγνάτιος Μεσημβρίας 31 

'Ιερεμίας Β' Κωνσταντινουπόλεως (Τρανός) 

27, 31, 32, 34 

Ιερεμίας Δ' Κωνσταντινουπόλεως άπό Μυ¬ 

τιλήνης 87-88 

Ιερόθεος Αλεξάνδρειάς 93 

Ιερόθεος Ίωαννίνων 72 

Ιερόθεος Παροναξίας 91 

Ισαάκ Χαλκηδόνος 40 

Ιωακείμ Βεροίας, Εφέσου 50, 94 

’Ιο^ακείμ Λεπτίδας Ερυθρών, Πρεσπών - 

Αχριδών 107 

Ιωακείμ Γ' Κωνσταντινουπόλεως 97, 100, 

102 

Ιωακείμ Εύθυβούλης Χαλκηδόνος, Εφέ¬ 

σου 84 

Τωμαδάκη 

Ίωαννίκιος Άγκύρας, Φιλαδέλφειας 112 

Ίοιαννίκιος Άμασείας 49 

Ίωαννίκιος Άρκαδιουπόλεως 97, 104 

Ίωαννίκιος Ελαίας 105 

Ίωαννίκιος Καισαρείας 79 

Ίωαννίκιος Β' Κωνσταντινουπόλεως 46 

Ίωαννίκιος Τορνόβου 79 

Ίωάσαφ Εφέσου βλ. Ιωσήφ Εφέσου 95 

Ί&ιάσαφ Εύρίπου 45 

Ιωσήφ Εφέσου 25, 94 

Ιωσήφ Θεσσαλονίκης 79 

Ιωσήφ Μαστροκωσταντάκης Φιλαδέλφειας 

111 

Καλλίνικος Αύρηλιουπόλεως, Μοσχονησίων 

103 

Καλλίνικος Φωτιάδης Δέρκων, Εφέσου 95 

Καλλίνικος Διδυμοτείχου 79 

Καλλίνικος Ελαίας 105 

Καλλίνικος Ερυθρών, Χαλκηδόνος 106 

Καλλίνικος Ίωαννίνων 45 

Καλλίνικος Β' Κωνσταντινουπόλεως 47-49 

Καλλίνικος Γ' Κωνσταντινουπόλεως 52, 53, 

85 

Καλλίνικος Μυρίνης, Ηλιουπόλεως 96,108 

Καλλίνικος Λαμποινίδης Μυριοφύτου, Κρή¬ 

νης 21, 100 

Καλλίνικος Μυτιλήνης 92 

Καλλίνικος Σίφνου 79 

Καλλίνικος Σμύρνης, Φιλιππουπόλεως 59 

Κλήμης Λήμνου 35 

Κύριλλος Ά ό Λούκαρις Αλεξάνδρειάς, 

Κωνσταντινουπόλεως 26, 35, 39- 44 

Κύριλλος Β' δ Κονταρής Βεροίας, επιβάτης 

Κωνσταντινουπόλεως 41, 43, 45 

Κύριλλος Εφέσου 50, 94 

Κύριλλος Τ' Κωνσταντινουπόλεως (καί 

πρώην Κ. ΐ 1821) 80, 88 -90 

Κύριλλος Μοσχονησίων (1782) 103 

Κύριλλος Μοσχονησίων (1855) 103 

Κύριλλος Μουμτζής Μυτιλήνης, Φιλαδέλ¬ 

φειας 113 

Κύριλλος Χριστουπόλεως 21 

Κωνσταντίνος Κοϊδάκης Μαδύτου 20 

Κωνσταντίνος Βαλλιάδης Μυτιλήνης, Εφέ¬ 

σου 95 ( = Κωνσταντίνος Β' Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως) 

Κωνσταντίνος Μυρίνης 108 

Ή μητρόπολης Εφέσου 

Κωνσταντίνος Στυλιανίδης Μυρίνης, Άνέων 

100 

Κωνσταντίνος Ρόδου 48 

Κωνστάντιος Εφέσου 49, 94 

Κωνστάντιος Κυζίκου 79 

Λεόντιος Έλευθεριάδης Παραμυθίας, Φι¬ 

λαδέλφειας 113 

Λεόντιος Ερυθρών 106 

Λεόντιος Χουτουριώτης Κολ,ωνίας, Φιλαδέλ¬ 

φειας 113 

Λουκάς ΓΓετρίδης Βεροίας, Φιλαδέλφειας 113 

Λουκάς Εφέσου 25, 94 

Μακάριος Μπαλ,ασάκης Εφέσου 72, 73, 94 

Μακάριος Σκαλιέρης ή Φοίβος Νικαίας, 

Εφέσου 91 - 94 

Μακάριος Κλαυδιουπόλεως, Παροναξίας 48 

Μακάριος Τορνόβου, Νικαίας 79 

Μάξιμος Κρήτης 63 

Μάξιμος Ε' (Βαπορτζής) πρώην Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως, πρόεδρος Εφέσου 95,113 

Μαρτινιανός Κυδωνιάς 60 

Ματθαίος Ίωαννίνων 29 

Ματθαίος Λιβύης, Αλεξάνδρειάς 51, 56 

Ματθαίος Σερρών, Φιλιππουπόλεως 59 

Μεθόδιος Ήρακλείας 57 

Μεθόδιος Θεσσαλονίκης 49 

Μεθόδιος Λάμπης 67 

Μεθόδιος Μορώνης (ό άπό Ήρακλείας 

Κωνσταντινουπόλεως), πρόεδρος Φιλα¬ 

δέλφειας (Ένετίας) 110 

Μελέτιος Άγκύρας, Φιλ,αδελφείας 112- 

113 

Μελέτιος Πηγάς Αλεξάνδρειάς 34 

Μελέτιος Παντόγαλ,ος Εφέσου 36 - 45, 93 

Μελ,έτιος Πετροκόκκινος Βιδύνης, Εφέσου 

53 -58, 94 

Μελέτιος Ήρακλείας 79 

Μελ,έτιος Μεταξάκης Κωνσταντινουπόλεως 

άπό Κιτίου 17 

Μελέτιος Λαρίσσης 74 

Μελέτιος Νυπονυσάβας 81, 83 

Μελ,έτιος Ιϊρούσσης 79 

Μελ,έτιος Τιπάλδος Φιλαδέλφειας (Ένε¬ 

τίας) 110 

Μελέτιος Χορτάτζης Φιλαδέλφειας (Ένε¬ 

τίας) 11, 110 

κατά την Τουρκοκρατίαν 117 

Ναθαναήλ Καλ,λ,ονάρης Άγχιάλ,ου, Εφέσου 

51 - 53, 84 

Νείλος Σμυρνιωτόπουλ.ος Ερυθρών 107 

Νεόφυτος Εφέσου 16, 24 

Νεόφυτος Ζ' Κωνσταντινουπόλεως άπό Μα- 

ρωνείας 64 - 67, 69 - 73, 75 

Νεόφυτος Κοτζαμανίδης Μοσχονησίων, 

Βάρνης 103 

Νεόφυτος Μυριοφύτου 81 

Νεόφυτος Παροναξίας 64 

Νεόφυτος Σεβαστείας 49 

Νεόφυτος Φιλ,αδελ,φείας 111 

Νικηφόρος Ερυθρών 106 

Νικόδημος Παπαδόπουλ,ος Άβύδου, Μοσχο¬ 

νησίων 103 

Νικόδημος Μεταξάς Νεαπόλεως, Κεφαλ- 

λ,ηνίας 109 

Νικόδημος Κομνηνός Προύσσης 22 

Νίκων Ριοσίας 46 
? 

Παΐσιος Βυζάντιος Άρκαδιουπόλεως, Τρι- 

φυλίας - Όλυμπίας 105 

Παΐσιος Ελαίας 23 

Παΐσιος Ερυθρών, Σοφίας, Σμύρνης 106 

Παΐσιος Εφέσου, Λαρίσσης 45, 46 

Παΐσιος επιβάτης Εφέσου 94 

Παΐσιος πρόεδρος Εφέσου 94 

Παΐσιος Α' Κωνσταντινουπόλεως 41, 44, 46 

Παΐσιος Β' Κωνσταντινουπόλεως 45, 50 - 

51, 53 

Παΐσιος Μοσχονησίων, Βάρνης 103 

Παΐσιος Μοσχονησίων, έξαρχος Λέρνης 103 

Παΐσιος Σοφίας, Εφέσου 95 

Παΐσιος Σωζοπόλεως 80, 81 

Πανάρετος Φιλ,αδελφείας 111 

Πανάρετος Φιλαδέλφειας, Τορνόβου 112 

Παρθένιος Αχριδών 64 

Παρθένιος Ίεροσολ,ύμων 56 

Παρθένιος Α' Κωνσταντινουπόλεως 41, 44 

Παρθένιος Β' Κωνσταντινουπόλεως 46 

Παρθένιος Πηλ,ουσίου, Ιεροσολύμων 63 

Παρθένιος Φιλ,αδελφείας 111 

Παχώμιος Πατέσκος Μυτιλ,ήνης, επιβάτης 

Κωνσταντινουπόλεως 30, 35 

Πολ,ύκαρπος Βαρβάκης Άδριανουπόλεως 20 

Πολ,ύκαρπος Ιεροσολύμων 80 

Προκόπιος Λαζαρίδης Δυρραχίου, Φιλ,αδε/,- 

φείας, Ίκονίου 113 
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Προκόπιος Ιεροσολύμων 63 

Προκόπιος Α' Κωνσταντινουπόλεως 60-62, 

64 

Προκόπιος Σμύρνης 55 

Ραφαήλ Κωνσταντινουπόλεως 35 

Σαμουήλ Χαντζερής Κωνσταντινουπόλεως 

55-57 

Σαμουήλ Χαντζερής Φ ιλιππουπόλεως, Εφέ¬ 

σου 58 -72, 94 

Σεραφείμ Άρκαδιουπόλεως, Κρήνης-Άνέων 

20, 99, 104 

Σίλβεστρος Εφέσου 36, 94 

Σίλβεστρος Χαλκηδόνος 40 

Σμάραγδος Μυριοφύτου, Μογλενών, Φιλιπ- 

πουπόλεως, Ηλιουπόλεως 20, 98 

Στέφανος Σουπίδης Φιλαδέλφειας, ΜηΘύ- 

μνης 113 

Σωφρόνιος Αθηνών 44 

Σωφρόνιος Δίαυλε ί ας 111 

Σο>φρόνιος Α' Εφέσου 27, 94 

Σωφρόνιος Β' Εφέσου 34 - 35, 94 

Σωφρόνιος Β' Κωνσταντινουπόλεως 57 - 61 

Σωφρόνιος Μυρίνης 108 

Σωφρόνιος Φιλαδέλφειας, ’Άρτης 112 

Ταράσιος Χριστουπόλεως, Ηλιουπόλεως 97 

Τιμόθεος Κωνσταντινουπόλεως 35 

Φιλόθεος Βάρνης 80 

Φώτιος Μανιάτης Είρηνουπόλεως, Φιλα¬ 

δέλφειας, Δέρκων, Κωνσταντινουπόλεως 

(Φώτιος Β') 113 

Φώτιος Μαρινάκης Καμπανίας, Μοσχονη¬ 

σίων 104 

Χρύσανθος Ελαίας 105 

Χρύσανθος Ιεροσολύμων 50 

Χρύσανθος Καισαρείας, Εφέσου 95 

Χρύσανθος Κωνσταντινουπόλεως άπο Σερ¬ 

ρών 92 - 93 

Χρύσανθος Σερρών (ί 1821) 81 

Χρυσόστομος Παπαλάμπρου Μυρίνης 108 

Χρυσόστομος Χατζησταΰρος Τράλλεων, Φι¬ 

λαδέλφειας, Εφέσου, Φιλίππων, Αθη¬ 

νών 95 

Β'. Επαρχιών καί -θρόνων αρχιερατικών 

Άβύδου 

Άγκύρας 

Άγχιάλου 

Άδριανουπόλεως 

Αθηνών 

Αίγίνης 

Άκόβοίν 

Αλεξάνδρειάς 

Άμασείας 

Άμισοΰ 

Άμφιπόλεως 

Άνέων 

’Αντιοχείας 

Άρκαδιουπόλεως 
’Άρτης 

Αύρηλιουπόλεως 

Αχριδών 

Βάρνης 

Βελιγραδιού 

Βιδύνης 

Βοστώνης 

Βριούλων 

Γάνου καί Χώρας 

Γερμανίας 

Γρεβενών 

Δέρκων 

Διαυλείας 

Διδυμοτείχου 

Δράμας 

Δρύστρας 

Δυρραχίου 

Είρηνουπόλεως 

Ελαίας 

Έλευθερουπόλεως 

Ερυθρών 

Εύμενείας 

Εύρ ίπου 

Εφέσου 

Ζ ιχνών 

Ηλιουπόλεως 

Ήρακλείας 

Θεο δοσιουπόλειυ ς 

Θεοδωρουπόλεως 

Θεσσαλονίκης 

Θυατείρων 

Ιεροσολύμων 

Ίκονίου 

Ίωαννίνων 

Καισαρείας Καππ. 

Καμπανίας 

Καρπάθου 

Κερκύρας 

Κεφαλληνίας 

Κλαυδιουπόλεως 

Κολωνίας 

Κρήνης 

Κρήτης 

Κυδωνιάς 
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Κυδωνιών 

Κυζίκου 
Κυθήρων 

Κωνσταντινουπόλεως 

Αάμπης 

Λαρίσσης 

Λέρνης 

Λήμνου 

Λιβύης 

Μαδάβων 

Μαδύτου 

Μαρωνείας 

Μελενίκου 

Μεσημβρίας 

Μέτρων καί Άθύρων 

Μηθύμνης 

Μιλήτου 

Μογλενών 

Μοσχονησίων 

Μυρέων 

Μυρίνης 

Μυριοφύτου καί Περι- 

στάσειος 

Μυτιλήνης 

Ναύπακτού 

Νεαπόλεως 

Νεοκαισαρείας 

Νίκαιας 

Νικομήδειας 

Νυπονυσάβας 

Παροναξίας 

Πατρών Παλ. 

Περγάμου 

Πηλουσίου 

Πισιδίας 

Πρεσπών - Άχρίδος 

Προύσσης 

Ροδοστόλου 

Ρόδου 

Ροισίας 

Σάμου 

Σαντορήνης 

Σάρδεων 

Σεβαστείας 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ 

Σερρών 

Σίφνου 

Σιών 
Σκοπέλου 

Σμύρνης 

Σοφίας 

Στρωμνίτζης 

Σωζοπόλεως 

Τζίας καί Θερμίων 

Τιβεριουπόλεως 

Τορνόβου 

Τράλλεων 

Τριφυλίας καί Όλυμ- 

πίας 

Φαναρ ιοφερσάλων 

Φι>αδελφείας 

Φιλιππουπόλεως 
Φιλίππων 

Φλωρίνης 

Χαλκηδόνος 

Χίου 

Χριστουπόλεως 

Σελ. 34 στίχ. 14 εκ τών άνο> άντί 1858 γραπτέον 1585 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 
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ΡΕΚ Εο δτυοιο οεε οηεοο ιν εροοα ταηοοαντιοα 
Ε’ιΐδο (ίβΐΐθ ρΓβροδΐζΐοηΐ ηβΠα ΗΐΒίοΗα ηιοηαοΗοπιιη ίη Αβ^ρίο^ 

ΡΓ6Π16δ53 

II ίβδίο 6β11α Ηΐείονία τηοηαοΚοηιηι ίη Αε^ρΙο, οαοοοηίο άΐ αη νΐα§- 

§ΐο οοιηρΐαίο ύαΙΓαυίοΓβ ΐηίοοηο αΐ 394/5, δοπίίο δα ήοΐιϊβδία άβΐΐα οοπια- 

ηΐία <3β1 Μοηίβ <1β§1ί ΙΙΙΐνΐ & δοορο βάΐίίοαηίβ \ ρΓβδβηία αηα Ιναάίύο 
ραΓίΐοοΙαΓίηβηίβ οοιηρίβδδα. Ιηΐζΐαίιηβηίβ ίηδβπίο ηβΐΐα ΗίεΙοηα ί,αηείαεα, 

ίαηί’β οΐιβ Μοπιιηδβη 2 Ιο οοηδΐάβΓανα ίαΐί’αηο οοη βδδα, ραΐ’ ήοοηοδοβηύο 
ηοίβνοΐΐ άΐίίβΓβηζβ α ρΓοροδΐίο (Ιβΐ οαρίίοΐΐ 47 - 86, οοηΐ ςααΐΐ δΐ ΐάβηίΐίΐοα, 
άονβίίβ ανβΓβ, οΙϊγθ αΐΐβ ίΓηύαζΐοηΐ ΐη Ιαίΐηο 6(1 ίη 1ίη§αβ οπβηίαΐϊ, ρΐύ 
Γβάαζΐοηΐ £Γβο1χβ 3. Α φίβδίβ ίαηηο οαρο ΐ ναι*ί πιαηοδΟΓΐίίϊ οΐχβ ίΓαηιαικΙαηο 
Ια ΗίζΙοήα ιηοηαάιοπίΐη β οΐιβ ρτβδβηίαηο ηοίβνοΐΐ άΐίίβΓβηζβ Ιγ& Ιογο, δί 
οΐχβ Ρβδίυ^ϊθΓβ 4, ηβΠ’βΙαΙιοΓαζΐοηβ ύβΐ ίβδίο οπίΐοο, 1ί άΐνΐάβ ΐη ίΓβ &Γηρ- 

ρΐ : χ β ρ, άαβ ίαπιΐ^ΐΐβ ΓαρρΓβδβηίαηίί, ηοηοδίαηίβ Ιθ Ιογο ναπαηΐΐ, αηα 
δοΐα ίΓαάΐζΐοηβ, 6 1 οοδΐάάβίίΐ «ιηαηυδοπίδ αΙχβΓΓαηίδ», οΙχθ οίίοοηο άβΐΐβ 
Γβάαζΐοηί ηυονβ, Γΐδρβίίο & ςαβίΐα <1ί χ β ?/, ηοη ηβοβδδαηαηιβηίβ άοίίβ, 

ρθΓό, θ οΐιβ ο{οΐηάΐ ροδδοηο θδδθΓβ αηοΐιβ ηιοΐίο αηίΐοΐιβ. 
Οοάβδία άϊίίβΓβηζίαζΐοηβ άβΐΐα ηαίαΓα άβί οοάΐοΐ άβνβ ηαίαΓαΙχηβηίβ 

βδδ6Γβ ίβηαία ΐη οοηίο άα οΐχί νο§1ΐα άβάΐοαΓδΐ & δίπάί ^Γαπηηαίΐοαίΐ ο 
δΐηίαίίΐοΐ δαίΐα Ηίείονία ιηοηαοΗοηιιη 6, άβί Γβδίο, Ιο δίβδδο Ρβδία^ΐβΓβ' 
Ιια ΐΏβδδΟ ίη ΓΪΙΐβνο 1β ρηηοΐραΐΐ άΐίίβΓβηζβ, αΐ Γΐ^ααΓάο, ίΐ'α ΐ ναή £πιρρΐ 

άΐ ΓηαηοδΟΓΪίίΐ. 

Οοηιαηφίβ, Ιβ Ιΐηββ ^βηθί-αΐί (Ιβί ίβδδαίο 1ΐη§αΐδίΐοο βά ΐη ραΓίΐοοΙαοβ 

* (Ραβδίο ηοδίΓΟ δΐιιάΐο β ΐη δίΓβίΙδ οοηηβδδίοηβ οοη 1’β.Ηγο οίιο αΙΛΐαιηο άθίΐίοδίο 
δΐΐδ ρΓο<ίαζΐοηβ οΓδίοπδ χΐί ΤβηιΐδΙίο («Ε’αδο άβΐΐβ ρΓβροδΐζΐοηΐ ηβΐ (ΙΐδοοΓδΐ άΐ Τβιηΐ- 

δί.ίο», ΐη. Αηηαΐΐ άβΐΐδ Ρδοοίίδ άΐ ΕβΙίβΓβ ο Ρΐΐοδοίία άβΐΐδ υηΐνβΓδϊίδ (1ΐ Νβροΐΐ VII, 

1976, ΐη οοΓδο <ϋ δΐηηιρδ) : ρπιηΐ δδ^ΐ, βηίΓδίΏΐιί (ϋ υη δδ^ίο οοηιρίβδδΐνο δηΐ 
^γοοο άθΐ IV δβοοίο ά.Ο. 

Ρβ οίίδζΐοηϊ δοηο ίΓδΙίβ <Ιδ1 νοίυιηο : Ηϊβίοΐ'ΐα ηιοηαο/ιοηιιη ίη Αβξ^ρίο, £(1ΐ- 

Ιΐοη ΟΓΐΙΐςηβ άιι ίβχίο ^Γβο βί ίΓδάηοΙΐοη. δηηοΐββ ρδΓ Α. ,Γ. Γ β 8 ί υ $ ΐ β γ β, Βγιι- 

χβΐΐβδ 19712 («8αΙ)δΐ<3ΐδ Ηδ§'ΐθ£Γδρίιΐθδ», 53). 

1. ΟίΓ. 7,12 δδ. 
2. ΟΙγ. Μ. ο ιη πι δ β η, ρ. 420. 

3. Οϊγ. ΡθδΙα^ΐθΓΟ 2, ρρ. 257 - 259. 

4. ΟΐΓ. Γ 6 δ ί υ § ΐ β Γ β \ ρρ. X δδ. 

ΓίηχρΓοηίΒ δίηί&ίΐΐοβ ηοη αρραΐοηο ίΓορρο ηΙΙβΓαίθ ά& Γ&ηχο η Γαηιο άθΐίη 
ίΓη(ϋζΐοηβ; Ιο δίβδδο 6<ϋ1θΓβ 1 ποοηοδοβ, ίηΐαΙΙί, οΚβ, ροίθη<1ο αηοίχβ Ιβ 
Γβ(1&ζΐοηΐ (Ιβΐ ΐϊΐαηοδοπϋΐ 366γγ&ιιΕ θδδθΓβ ηχοΐΐο ηηΐΐοΐιβ, βδδβ πδ&1§οηο 
ρΓθ5&1ιΐ1ηΐ6η1.6 αη ηαΙοΓβ οοπιυηβ, οΐιβ άοΛ^βϋβ ηΛ?θΓ6 ρθΓ ηχοάθΐΐο 
οΐό οΐιβ δΐ ριχό οΙχΐαιη&Γβ Ια να1§&1α 6β11& ΗίδΙοήα ηιοηαβΗοηιηι. 

Κΐ§παΓ(1ο αΐΐθ ρΓβροδίζίοηϊ, αά βδθηχρΐο, ΐ ηχαηοδΟΓΪΐϋ α6βιτ&ηϋ 
ρΓθδβηΙ&ηο δρβδδο από αΐ ροδίο άΐ νπό ο έκ. ίαΐΛ^οΙία είς &1 ροδίο (ϋ έν 
ο νΐοθνβΓδα θ ρΐύ ίΓβ^αβηΙοιηθηΙβ έν αΐ ροδίο (ϋ έκ ΐη δοδίΐίηζΐοηθ (Ιβί 
^βηΐίΐνο ραΓίΐΐΐνο, ΐη (Ιυθ ο&δί, ίηοΐΐοβ, παρά αΐ ροδίο. άΐ νπό οοη ΐ νβΓ^ΐ 
ραδδΐνΐ. Νοηοδίαηί-β ^υβδί^β άΐΓίθΐ’βηζβ, ρβΓό, Ιβ οαΓαίίβπδίΐοΙίθ ίοηάα- 

ηχβηί&ΐΐ ηβΙΓαδο οΐβΐΐβ ρΓθροδΐζΐοηΐ ηοη δοηο οοηιρίβίαηχβηΐθ πιοάΐί'ΐοηίβ; 

δί Γΐΐθνα δοΐο, ΐη ραΗΐοοΙ&Γβ, αηα πι&§'§ϊογ6 ρΓβίβΓβηζα ρθΓ από, ρΓβίβΓθηζα 
οΐχβ, §'6ηΘΓα1ηΐ6η1,6, νίβηθ ΐηΐ^βδα οοπχθ ίηάΐοθ οΐΐ ιηίηοΓβ 1βΙίβΓαη6ΐ.α (Ιβίΐα 
Ιΐη^αα, ηχα οΐχβ, οβΓΐαπιβηΙθ, ηβΐ ηοβΐΓο οαβο ηοη άβνβ βδδβΓθ ιΐδαΐα οοηχβ 
οοηΐοαδδβ^ηο (1ΐ αηα Ιχαίϋζΐοηθ οοπιρίβδδΐναιηβηΐβ ρΐύ νοΙβ’αΓθ. 

ΡΓθοίδΐαηχο οοα §Ίί οίιΙχΐβίΑΐνΐ ρπηοΐραΐϊ άοΐΐο δίαάΐο ρΓβδβηίθ, οΐιβ 
δΐ ίηδβπδοβ ηβ]Γάιη6ΐΐο (1ΐ αηα δθπβ 6ΐ δοηάα^ΐ δίδίβιηαΕοΐ δαίΐα Ιΐη^αα 
^Γβοα άβΐ ρβποάο ροβίοΐαδδΐοο. 

ΡαΗβηάο (ΙαΙΓαηαΙΐδί άβΙΓαδο (ΙβΙΙβ ρΓθροδΐζΐοηΐ ηβΐ Ιβδίο ΐη βδαηιβ, 
δΐ β ίθηίαίο <1ΐ νβ(ΐ6Γηθ Ια οοΠοοαζΐοηβ ηβΐ οοηίβδίο Ιΐη^αΐδίίοο 6β1 ίβηχρο 
β, οοηίθηχροΓαηβαιηβηίβ, αίίΓανβΓδο ΐΐ οοηίι-οηίο οοη ίθδίί ο αίίΐηί, ρ. 

68. ί» ΗίβΙοήα ίαιιήαοα, ο (Ιΐ ΗυθΙΙο ρΐύ άοίίο, (1ΐ 6θ1ΐηβαι·6 αίουηβ ίβη- 

(Ιβηζθ ^βηβΓαΙΐ, οοδίαηίΐ ρθΓ Ιο ρΐύ ΐη ίαίίΐ §1ΐ ααίοπ άβΐ ρθπούο. δΐ ναοΐθ, 
οΐοβ, ρΓοναΓβ οοηιβ, αοοαηίο αύ ΐηύΐοαζΐοηΐ βά αδρίΓαζΐοηΐ ροθοΐδβ ύΐ 
δΐη^οΐΐ δοπίίοπ άΐ ΙϊνβΙΙο Ιΐη^αΐδίΐοο άΐίίθΓβηίβ, δ’ΐηάΐνΜαΐ υηα οοβίαηίθ 

ίΐηβα βνοΐαίΐνα, οΐχβ, ραΓΐβηάο ύαΐΐα 1ΐη§·αα (Ιβΐ οΐαδδίοϊ, Ια ηηηονα θ Ια 
νΐνΐίΐοα αίίΓανβΓδο Ια Ιβζΐοηβ άβΐΐα Ιωίηέ β (Ιβΐ Ναονο Τβδίαιηβηίο. 

Ε’ϋδο άβΐΐε ρΓβροδίζίοηϊ ηβΐΐα «ΗίδίοΓία ηιοπαοΙιοηιηΊ ίη Αβ§^ρίο» 

ίη τηρροΓίο αΐΐβ ίβηύβηζβ §βηβΓ3ΐί ίβΐΐη 1ίη§υα §Γβοα ροδίοίηδδίοα. 

Ρογ ({ααηίο ΓΐρααΓχΙα Ιβ ρι-βροδίζΐοηΐ, δοηο ρΐβηαιηβηίβ τΐδρβίίαίβ 
({αβίΐβ οΐιβ Vο§'βδβΓ 2 ύβίίηΐδοβ ρβοαίΐαηία ίοηύαιηβηίαΐί ύβΐ ρβπούο 

ροδίοΐαδδΐοο β οΐοβ 1) Ια ρΓβίβΓβηζα (Ιβΐ οοδίΓαίίο ρΓβροδΐζΐοηαΙβ αΐ δβπι- 

ρΐΐοβ. οαεο, 2) Ια ίΓβ^αβηίβ οοηίαδΐοηβ ίΓα έν βύ είς, 3) Ια ίβηύβηζα α οοη- 

§ΐαη§'βΓβ Ιβ ρΐ’βροδΐζΐοηί οοη Γαοοαδαίΐνο α ρΓβίβΓβηζα άΐ αΐίοΐ οαδί. ΡαΓ 
ηοη βδδβηύοοΐ, ΐηίαίίΐ, οαδί άΐ έν οοη Γαοοαδαίΐνο, β οοηίβΓηιαίο, οοηιβ 

1. ΰίι*. Κ θ δ ί η £ ΐ θ γ β ι, ρ. ΒΧΙΧ. 
2. ΟΙγ. V ο § 6 5 θ Γ, ρ. 25. 
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πβτιΐΐα άαΐΐα Ταύβΐΐα II, ηη ηοΐβνοΐβ ίηοΓβιηβηΙο άί ςπβδίο οαβο, οΐιβ β8Γ8 

ροΐ αδαίο άί Γβ§ο1α ηβί ηβο^Γβοο. ΑηοοΓα, ηβΐΐα δοβίΐα άβί οαδί οοη οιιί 
β οοδίηχΗα πη» ρΓβροδίζίοηβ, ρηΓ πηααηβηάο 1β άίδϋηζίοηί ίοηάαηιβηίαΐί 
άβΐΐα 1ίη§υ& οΐαδδίοα, δί ηοίαηο άβ^ΐί δοαπιΜ οαΓ&ίΛβπδΙήοί : επί ηβΐ δί§ηί- 

ίίο&ΐο Ιοοαΐίνο, ιΐδαΐα ίαΐνοΐία οοη ΓαοοιίδαΙίνο ίηνβοβ (Ιοί §βηίϋνο ο 
ά&ίίνο οοη νβΓίη <1ΐ δΐ&ΐο; κατά + αοοιίδαίίνο, δβιηρΓβ ηβΐ ναΙοΓβ Ιοοαΐίνο, 

οοη νβΛί άί δίαίο; πρός + αοουβαΐίνο αΐ ροδίο άβί άαΐίνο ο άί παρά + 

άαϋνο ηβΐ δί^ηίίίοαίο άί «ρΐ'βδδο». Οοάβδϋ δοαηιΜ Ιΐ’α §βηϋίνο ο άαϋνο 
β αοουδαϋγο δοηο οαΓαΙΙβΓίδϋοΙιβ ίοηάαιηβηίαΐί ΓίδΟοηίΓαΙύΙί £ΐα ηβί 
ραρίπ Ιοίβιηαίοί, ηοΐ ΝΤ β, ροΐ, ηβΐΐα ΗίβΙοΓία Σαιιείαοα, ιηβηΐΓβ ίη βογΗ- 

Ιογϊ οοιηβ, αά θΒβπιρϊο, Τβιηίδϋο ο δίηβδίο 1» άίδϋηζίοηβ ϋα ηιοίο β δίαίο, 
αΐιηβηο ίη ίαΙΙο άί Γβ§£βηζα, β ρίυΐΐοδίο ρΓβοίδα. Εδδα άίνίβηβ ρίύ Ιαίύΐβ 
ηοΐ ο&δο (11 έν θά είς : Ια οοηίηδίοηβ ϋα ηυβδίβ άπβ ρΓβροδίζίοηί β υη’αΐ- 

ΐ,Γα οοδίαηΐβ άβΐΐα 1ίη§υα ροδίοΐαδδίοα βά β πΐβναΐύΐβ ίαηΐο ίη Ιβδϋ άί 
ΗνβΠο ΙβΙΙβΓαπο υπύΐβ (ρ&ρίΓΐ Ιοίβιηαίοί, ΗίεΙοηα Ι,αιχίαοα, Ηίείοτΐα 
ιηοηαάιοηιπι, βοο.) ςααηίο ίη αυΐοπ άί 1ίη§ιια άοΙΙα (Ροΐίΐύο, ΡίΙοδίΓαΙο, 

Τβιηίδϋο, δίηβδίο, ΡΓΟΟορίο, βοο.), ί ρηαΐί, ρβΓ αΐϋο νβΓδο §ίυη§οηο αηούβ 
8 ίοπηβ άί ίρβΓαΙϋοίδηιο ηβΐΐα Ιογο Γβαζίοηβ αΙΡηβο οοδίάάβϋο ροροΙαΓβ. 

Εβ ρβουΙίαΓΪΙα άβί §γθοο ροδίοΐαδδίοο άί ρΓβίβπΓβ ίΐ οοδίπιΐΐο ροβ- 

ροδίζίοηαΐβ αΐ δβιηρϋοβ οαδο δί ίηββπδοβ ηβΙΓβνοΙηζίοηβ ηαϋηαΐβ άβί 
08δί β ηβί ρΓΟ^Γβδδίνο ίηάβύοΐίηιβηΐο άβί δβ^ηί Γβίαϋνί. Οοδί ίΐ £βηίϋνο 
ραΓίίϋνο νίβηβ ΓαίίοΓζαΙο ηοπηαΐηιβηΐβ οοη εκ ο έν (α ςηβΒίο ρΓοροδίΙο 
β άβ^ηα άί ηοΐα, ηβί ηοδίΓΟ ΙβδΙο, ΓαΙΙβπιαηζα ϋα τις έξ ημών άβΗβ 
ίαπιί^ΐίβ χ β μ β τις έν ημιν άβί ιη&ηοδοπίϋ αββιταηϋ*); ίΐ άαΐϋο οοπιί- 

ίδΐίνο β δβηιρί’β 9.οοοηιρ8§η9ίο άα σνν ο δοδίίί-ηίίο άα μετά + ^βηίίΐΛ^ο 
(ίη ραΠίοοΙεο-β δί ρηό ρ&Γίαΐ’β άί υηα νβΓ8 β ρΓορπα βνοίηζίοηβ άί σνν 
ηβ11& §Γβοί1.9 ροδΐ-οΐδδδίο» : βδδ8 βρραΐ’β οοη δβιηρΓβ ιηη^ίοΓβ ίΓβ^ιιβηζα 
ηβ^Ιί δοηΙΙοΓί ρίύ άίνβΓδί, άη ς[ΐιβ1Ιί άβί οοτρίΜ ηβοίβδίηιηβηί&πο, 9 ςηβΐΐί 
άβΠα ΗιζΙοτία Ι,αιιύαοα β άβΐΐ» ΗτςΙοίτα ηιοηαοΗοηιιη, α Ροΐίίηο, Τβηιίδίίο, 

δίηβδίο); ίΐ ά&ΐίνο δί-πιιηβηΐοΐβ β ρβΓ Ιο ρίύ αοοοηιρ&^ηαίο άα έν; &1>Ι>9- 

δίαηζα Γβ§;οΐ8ΐ*ηιβη1β, ίηίίηβ, αρρ&Γβ ΓηδΟ άί κατά οοΙΓα^βΐ-ϋνο ο ρΓοηοηιβ 

ροδδβδδίνο 8.1 ροδίο άβί δβηιρίίοβ §βηίΐίνο ροδδβδδίνο. 

Α οοάβδίβ Έ^§βηί.^^Π11^^I11ίβ^1βη, δί ροδδοηο αίίίηηοαΓβ 8ΐΐΐ'β οοδίηι- 

ζίοηί ίίρίοΐιβ άβΐΐα 1ίη§α8 ΐαΓάο&ηϋοη, ([ηοΐί Ια Ιβηάβηζ» &11& ίοπη& ίηάί- 
ΓβϋΆ άβί νβΛο οοη 1& ρΓβροδίζίοηβ αΐ ροδίο άβΐΐβ ρΓοροδίζίοηί 08ηδ8ΐί ο 

ίίηοΐϊ {πρός, κατά ο διά +ίηίίηϋο); Γ8Ηβηΐ8ηζ8 ίΓ8 από, νπό β παρά ηβΐΐα 
ρΐ'βοίδαζίοηβ άβΙΓ&^βηίβ οοί νβΛί ρηδδίνί; Ια άίηιίηαζίοηβ β δυοοβδδίν8 

δθοιηρ8Γ88 άί ά?'ά, αντί β ώς; ΓίηοΓβηιβηΙο ρΓΟ^Γβδδίνο άί από ΓΪδρβί.ίο 

1. Οίι·. Ρ θ 8 1 ιι & ί β γ θ 1, ρ. ΚΧΧνίΙ. 
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&ά έκ, οΐιβ δίοοβΓ9 ηβΐΐη άίο1ιί8Γ9ΐ9 ρΓβάίΙβζίοηβ ρβΓ Ια ρπηιη; Γαηιρίίη- 

τηβηΐο άβί οοδίΓυϋί οοη έν. 

(5ιιβδίβ οοδΐαηίί άβί §Γβοο ροδίοΐαδδίοο δοηο ρΓβδβηΙί, ηρβϋ&ηιο, ίη 
ΙιιίΙί §1ί &ηίθΓΪ ίηάίρβηάβηίβηιβηΐβ άβί ίιηβ ρίιί ο ηιβηο άίνηΐ^ηΐίνο άβί 
Ιογο δοπίϋ. II ίοηο ρορο1&Γβ ο ηοη άί ιιη ορβΓ8 ηοη β άβίο, ίηΓ&ίίί, ά& 

δίη^οΐβ βδρΓβδδίοηί ο υδί 'νοΐ^βπ’, ηιη άβΙΓίηιροδίηζίοηβ §βηβΓ&Ιβ άβΐΐα 
δοπΐίυΓβ β, ίη §βηβΓβ, ά& ιιηβ δίΓϋΐΙηΓΟ δίηίηίΜοα ρίύ δβηιρίίοβ, οΐιβ οοη- 

δβηί& 1& ιη&£§ίθΓβ άίνη1§8ζίοηβ, πια ηβΐΐο δίβδδο ίβιηρο ηοη βδοΐιιάη, 

αΐΐα Ιηοβ άβ§1ί αηίίοΐιΐ οβηοηί, Ια άί^ηϋ-8 ΙβίίβΓβπα. 

ϋ’ηΙίΓοηάβ, ηοη δί ροδδοηο, ίη δβ β ρβΓ δβ, άβίίηίΓβ 'νοΐ^απ’ δίη^οΐί 
οοδίηιΐίί οΐιβ οοπιραίοηο ί-8ηίο ίη ορβΓβ άοίίβ οΐιβ ίη ορβΓβ ροροίδή, β 
οΐιβ δ’ίηςιιαάΓαηο ηβΐΐα ηοΓΓηαΙβ βΛ'οΙυζίοηβ άβΐΐδ Ιίη§η&. Οοδί, ρβΓ ηιι&ηΐο 
Γί§ιΐ9Γά9 1β ρΓβροδίζίοηί, Ι’ηδΟ άί έν 8ΐπιιηβηΐ8ΐβ, άί έκ οοί §βηί1άνο ρβΓίί- 

ίίνο, άί είς ρβΓ έν; Ιη οοηίηδίοηβ Ιγ8 πρός + §βηϋίνο ο άβίίνο β ηοουδ&ΐίνο 
ηοη δοηο θ8Γ8ίΐ.βΓίδί·ίοΙιβ βδοΐοδή^β άβί §Γβοο νο1§8Γβ πια βρρδίοηο βηοΐιβ 
ίη αηίΟΓί άβίίηίίΐ ηίΐίοίδϋ; β άί οοηί-ΓΟ, πρός + §βηύίνο (8.1 ροδίο άί νπό) 

οοη ί νβΓύί ρβδδίνί; Ια ρΓβίβΓβηζβ άί έκ οοηΐοο από; Γιΐδο άί έν ρβΓ είς ηοη 
δί ΓΪδοοηίΓαηο δοΐο ίη ορβΓβ άί Ιίνβΐΐο άοίίο, ηηζί §1ί αηίοπ ^ροροΐαπ’ 

δί δβΓνοηο δρβδδο άί ςηβδίβ β άί αϋΓβ ίοΓηιβ ρΓορπβ άβΐΐα ίβηάβηζη οΐαδ- 

δίοίδϋοα. Ε βνίάβηίβ ούβ ηβΙΓυη ο&δθ β ηβΙΓαΙΐτο ί ΓίδρβΙΙίνί βυΐοη δί 
ρΓοροη§οηο, οοη ΡίηίΓ8η§βΓβ ηηα οοηδηβίηάίηβ Γΐοβνυία, άί οΙΐβηβΓβ 
άβίβΓηιίηβΙί βίίβίΐί βδρΓβδδίνί οΐιβ δίβΓβ αΐ ΙβΙΐοΓβ οο§;1ίβΓβ ηβΙΓ&ηιύίίο 
άβί ηηβάΓΟ Ιίη^ηίδίίοο ά’ίηδίβηΊβ. 

Ρηό βδδβΓβ ηί-ΐΐβ ίΐ οοηίΓοηί.Γο Ιγ& 1β ΗίβΙοηα Ι^αιιβίαοα β Ια Ηί$ΙοΗα 
ηιοηαοΐιοηΐϊη. Ρηο πνβΐ&ηάοδί ιηοϋο δίπιίΐί ηβ1]8 Ιογο ίιηροδίαζίοηβ §β- 

ηβΐ’αΐβ, άί {^οηο άίνυΐ^αΐίνο (ί ρβποάί δί δηοάβηο οοη δβπιρΙίοΜ άί οοδί-Γη- 

ζίοηβ; προΓίβηο δρβδδο βδρΓβδδίοηί άβΐΐα Ιίη^ηβ ηβοίβδΐβηιβηίηπο; βοο.), 

1β άηβ ορβΓβ ηιΟδίΓβηο ηΐηιβηο Γί^α8ΐ·άο &11β ρΐ’βροδίζίοηί, ηΐοηηβ άίί- 
ίβΓβηζβ. Αά βδβηιρίο ίΐ ταρροΓίο Ιγο από βά έκ ηβΐΐη ΗΪ8ΐοΗα Ι^αιιήαβα 
ό άί 120 : 75 *, πιβηίΓβ ηβ11& Ηί8ίονία πιοηαάιοηχιη β άί 24 : 106, οΙιίηΓα- 

ηιβηίβ ίβνοΓβνοΙβ οίοβ &11& δβοοηάβ, άί ηοιπιη ρΓβίβΓίΙα άη§;1ί δοπίάοπ 
άοΐίί. ΙηοΙίΓβ Ια ίΓβρηβηζα άί σνν β μετά ηβΐΐα Ηίείονία Ι,αιιεϊαοα 2 οοηιβ 
ηβί ΝΤ β ίανοΓβΛ^οΙβ αΐΐα δβοοηάα, ίη οοηίοΓπιίΙα αΙΓηδο άβΠα ρΓΟδα οΐ&δ- 

δίοΐιβ^ί&ηΐβ, οΐιβ Γβίβ^α σνν αΐΐα ροβδία, ηβΐΐα ΗίβΙοΓία ηιοηαοΜοηιιη, 

ίηνβοβ, άΤαρροΓίο Ι,Γα 1β άαβ β ςηαδί άί ιι^ηα^Ιίαηζα δηΐΐα δοία άβί ηοίβ- 

νοίβ ίηοΓβηιβηΙο δηύίΐο άα σνν ηβΐΐα §ΓβοίΙα ροδΐοίβδδίοα. Ιη απιΙ)βάυβ ί 
Ιβδίί, ροί, β γ8γο Γηβο άί από ρβΓ ίηάίοαΓβ 1’8£βη1β οοη ί λ^θγΙ»! ραδδίνί, 

1. ΟΓγ. Ιι ί η η β γ, ρ. 28. 

2. ΟΓγ. I» ΐ η η β γ, Λΐάοη. 



Ι2'ι Οίιΐδβρρΐηβ Λί&ϋηο 

οοδίπιζΐοηβ ςυβδίη οΐιβ γϊοογγθ ίηνβοβ, ΐη πϋδυΓη ρΓοροΓζΐοηηΙιηβηίβ ιηη§-· 

§ίοΐ’β &ά(ϋΓϋΐηΓ&, ΐη Τβτηΐδίΐο, ιιη ηυΙοΓβ ρβΓ άβίΐηΐζΐοηβ ηΐΐΐοίδΐη. 

Νοη οί δοηο ςιπη<ϋ οοδίηιίΐΐ βδοΐυ&ΐνηιηβηΐβ 'ροροίηπ’, ηιη δοΐο (ϋίίβΓβηϋ 

§τ8χίΐ άΐ ηάβδίοηβ ηΐΐη ηοπηηΐβ βνοίαζΐοηβ (ΙβΠη 1ΐη§αη β ίη ίηΐβ άοδ&^ίο 

(1ΐ ίβηοιηβηί, ηβΐ Ιογο νηπο βςυΐΙΐΕπο ίΓη ίΐ’ηιΐΐζίοηβ β ΐηηονηζΐοηβ ΐ (Ιυβ 

ΐββϋ πνβΐηηο 1η Ιογο οπ^ΐηηΐβ ίίδΐοηοιηΐη 1ΐη§υίδϋοη β ΙβΙΙβΓηπη ΐηδίβηιβ. 

Εη «Ηίδίοπίΐ ηιοηηοΗοπιηΐι ίη Αβ§γρίο» ηεΐ οοηίεδίο Ιίη^ϋίδίίοο 
άεΐ ^γ€οο ίαΓάοηηίίοο. 

Ε Ιβοϊΐη, ίηί'ΐηθ, 1η οοΐΐοοηζΐοηβ υηΐνοοη (Ιβί ηοδίΐΌ Ιβδίο ϊη υηο άβϊ 

ΊίνβΙΙί’ 1ϊη§υΐδϋοΐ (Ιβί £Γβοο ροδίοίηδδΐοο £βηβΓη1πιβηίβ ποοηοδοΐυΐί 6η§1ΐ 

δΐυιϋοδΐΡ Ιηίβηάο ΐη ρηιΊήοοΙβΓβ πΓβηπηί ηΐΐο δΐιιάίο (ϋ Ε. ΚγΟΕβοΕ 1 

δυΙΡΐιηροΓί,ηηζη άΐ ηη ΐβΐ’ζο δΐηΟΐο Ιίη^υΐδίΐοο, ηυβίΐο οΐιβ β§1ΐ οΕΐαπιη 

«ΖλνΐδοίιβηδοΙιϊοΕί» β οΐιβ Μβηϋίίοα ΐη υηη ροδΐζΐοηβ ιηβάίη ΙΓη 1η «νηΐ- 

§3ΓδρΓηο1ιβ» β Ιη «Εβίίβηίδίίδοΐιβ ΕϋβΓηίυΓδρΓ&οΙιβ». Α οούβδίο δΐηάϊο ϊΐ 

άοΐίο ΓΐροΓΐα 1η «ρΐιΐΐοδορίιΐδοΐιβ Ροριι1ήι*1ΐί.θΐ,ηίυΓ>>, ΐ «Ρηργπ νοη οΜβηΙ.- 

Ιΐοΐιβη δρί’ηοΐιηϊνβηυ», ΐ «ΡηοΕδοΕί'ΐίίδΙβΙΙβΓ», β ΐΐ «Νβυβδ Τβδίηπιβηΐ»; οοη 

ορροΓίυηη βδβιηρίΐίΐοηζΐοηβ οητηΙΙβΓίζζη 1η Ιΐη^υη <Ιΐ ΐηΐΐ βρηΐΐί οοηιβ 

ηυβίΐη (ϋ ηυίοη δβηζη ηδρίΓηζΐοηΐ Γβίοποΐιβ, <ϋ Ιβηάβηζη ρυΓηιηβηΙθ δοΐβηίΐ- 

ίΐοη ο ίβοηΐοΐδϋοη, νοίυίηιηβηΐβ δβηιρίΐοί ηβΙΓβδρΓβδδΐοηβ ρβΓ ηΐθ^ΐΐο 

ίηΓδΐ ίηΐβηάβΓβ (Ιηΐ ριιΕΕΙΐοο ουΐ δΐ πνοΐ^οηο. 

] ηΟυΜηητηβηΙ,β Γΐικίίνκϊυηζΐοηβ, ΐη δίτβΐΐο ηβδδο οοΐ ρ)ΐαΕ1:>1ΐοο ΙβηυΙο 

άΐ ιηίΓη, <ϋ ιιη Ιΐνβΐΐο ΐηΐβπηβΟΐο Ε’α Ιΐη^ιιη ροροΙαΓβ β Ιΐη^υη άοΐΐη π- 

νβδίβ ηοΐβνοΐβ ΐηΐθΓβδδθ ρβΓ 3ο δίυΟΐο (Ιβί §τβοο ροδίοίηδδΐοο : βδδο οοη- 

ίπΕυΐδοβ η1Γη61>&11ΐηιβηΙο (ϋ ΡηΓήβΓβ ΐΓορρο π^ΐάβ Ιοη 1β 3οβ 1ΐη§υβ; 

ιηβΐίβ ΐη πΐΐβνο οοηιβ Γΐίίβηΐΐίΐοηζΐοηβ 6βΐ νηπ δίΓηΙί <ϋ υηη 1ΐη§υη (ΙβΕΙιη 

ΐηΙβηάβΓδΐ δβηιρί’β ΐη ιηηηΐβΓη ίΐηΐίΐη, ρΓβδοΐηΟβηίΙο (1η ο^ηΐ ηδΙτηΙΙη β 

ηρΓΪθΓΪ8ΐίοη δοΐιβπιηΐΐζζηζΐοηβ. 01ΐ δοΐιβηιηΐΐδπιΐ δ&ταηηο ηπιιηΐδ8Ϊ1)ΐ1ΐ 

οοηιβ ΐροίβδί <ϋ ΙηνοΓΟ α ροβίβΗοΗ, β δβιηρί’θ οΚβ ηοη ίι·ηηδουπηο ϋ 

Γυοίο (Ιβίΐη 1ΐ1>βΓη ρβΓδοηηϋΙη (ΙθΙΙ’ηηΙοΓβ, ΐΐ (ΐιιηΐθ ηβ (ΙονΓή, δβ (ΙοίΙο , 

βδδβΓβ πίβηιιίο ρπνο, ίρβο (αβίο, (1ΐ ΠηΓη νΐίηΐθ, ηβ, 8β ροροίηρβ’, βδΐ,Γηηβο 

ηά ο§ηΐ ΙβΙΙβΓηπβίη. 

Ιη οοηοΐιΐδϊοηβ, νοΐβηά.0 ρΐ'βοΐδηΓβ 1η ροδΐζΐοηβ (ΙβΙΓηηΐοΓβ (Ιβίΐη 

ΗίζΙοΗα ιηοηαάιοτιιηι ηβΐΐ’ηπιίήΐο άβΐ ί-ΐ’β δίρηΐΐ Ιΐη^ηίδΐίοΐ, ροδδΐηηιο 

δβ§πΪΓβ δβηζη ηΐοηη (1ηΙ)Ι)ΐο 1η Ιΐηβη ΐΓηοοίηΙη άη ΚγάΙ)βο1ί. 8ΐη ρβΓ 1η 

δΐπιίΐηΓη δΐηίηίίίοη, δβηιρίΐοβ ιηη τΐδρβϋοδη (Ιβί (Ιβΐί-ηηιΐ άβΐΐη Ιΐη^ιιη οίηδ- 

δΐοη, δΐη ρβι* 1β ΐΓβρηβηίϊ οϋηζΐοηΐ ηβοΙβδίηηιβηΐηΓίβ, δΐη ρβΓ ΓηίΙβδΐοηβ 

1. ΟίΓ. Η γ ύ 1: θ ο Ε ρ. 195. 
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ηΐΐβ ίβηάβηζβ §βηβΓη1ΐ (Ιβί §τβοο ροδίοίηδδΐοο, 1η Ηί$ΐοΗα ηιοηαοΐιοηιηι 

ρηό βδδβΓβ οοηδΐάβΓηίη ιιη βδβιηρΐο (Ιβίΐη «ΖλνΐδοΙιβηδοΙιίοίιίδρΓΟδη» οΐιβ, 
δβηζη ηρρηπδοβηΐΐ ηδρΪΓηζΐοηί ΓβίοΓίοΙιβ, δΐ ΒβΓνβ νοίηΐηηιβηΐβ άΐ ιιη 
ϋη£ΐιη§;£Ϊο ρίιιΐίοδίο δβηιρίΐοβ ρβΓ Γη§§ΐυη§·βΓβ ρΐύ Ιηοΐίπιβηΐβ 1η οοπιρΓβη- 

δΐοηβ (Ιβί ρπΐώΐΐοο ουΐ β πνοΐίη 1η ορβΓη. 

Ρηδδΐηηιο 0Γη ηΙΓβδηηιβ δΐδίβιηηΐίοο άβΙΓηδο άβΐΐβ ρΓβροδΐζΐοηΐ. 

3 Αντί 

Εα δΐιη ρΓβδβηζη δΐ Ιϊηιΐίη η άηβ οηδΐ οοηίΓΟ ί 37 βδβιηρί άΐ Ροΐΐΐιΐο, 

22 άβΐ ΝΤ, 95 άΐ Τβηιΐδϋο, 24 ιΐΐ δΐηβδΐο β 21 άΐ Ρδβΐΐο. ^υβδ^^ ηιιίοπ 
δΐ δβΓνοηο (1ΐ βδδη ΐη νηη β ιηοΐίβρίΐοΐ δΐ^ηΐίΐοηΐΐ ι. II δυο υδο ηβΠη ΙίίδΙο- 

ΐ'ία ηιοηαοΐιοηιηι β βδδβηζΐηίπιβηΐβ δοδϋΐυΐΐνο δΐη ίη 2, 51 τούτο αύτω άντί 

τροφής καί ποτοϋ έγίγνετο δΐη ΐη 26, 3 ολίγα άντί πολλών διηγησάμεθα. 

’ Από 

II ηυηιβΓο 3ΐ ρι*βδβηζβ Γβΐηϋνηηιβηίβ Ιΐπιίΐηΐο άΐ ςυβδίη ρΓβροδΐζΐοηβ 
ηΐίβδίη 1η ηβΐίη ρΓβίβΓβηζη άΐ εκ τίδρβίΐο η3 από, οΐιβ νΐβηβ ηάορβΓηΙη 
ρβΓ Ιο-ρΐύ οοη νβΛΐ άβΐ δΐ^ηΐίΐοηΐο 3ΐ 'ίυ^ηβ άη, ηΙΙοηΙηηηΓδΐ <3η, βδδβΓβ 
Ιοηίηηΐ 3η' : 6, 15 ή χάρις των ιαμάτων άπ έμοϋ φενξεται 8, 26 ’Άφελιε 

άπ έμοϋ, δέσποτα, την άλαζονείαν 2, δβηιρΓβ οοη ηηβδΐο νηΙοΓβ β ρΓβδβηίβ 
ΐη ορροδϊζΐοηβ ηά έπί: 1, 420 6 άπό των πρακτικών επί την νόησιν άνα- 

δραμιον 13, 58 νπεμίμνησκεν άπό των αισθητοί έπί τα. νοητά άναχωρεϊν. 

Κίδροηάβ ηΐΐη άοιηηηάη Μη άονβ’ οοη έρχομαι: 1, 119 3Ωφέλειας 

■ψυχών ένεκεν άπό 'Ιεροσολνμονν πρός υμάς έληλνθαμεν 8, 308 άπό Ιερο¬ 

σολύμων ερχόμενοι. 

ϊηιΐΐοη 'βδδβΓβ η υηη άΐδίηηζα (1ΐ, Λ^βηΪΓβ άη ιιηη άΐδίηηζη άΐ’, Ιηϋηΐδίηο 
ηρρηΐ’βο ρβΓ 1η ρΓΐηιη νοίίη ΐη ΡΙυΙηΓοο, βά ηίίβδίηΐο, ΐη βροοη ίηιΜο- 

ηηΐΐοη β Ιιΐζηηίΐηη οοη υηη οβΗη ίοβ^υβηζη '’5 : 1, 32 ήν γάρ ώς άπό δια¬ 

στήματος πέντε σημείων τής πόλεως 6 άνήρ εν τω δρει διάγων 9, 28 άνα- 

1. 8ΐ νβά&ηο αηοΐιβ §;]ϊ βδβιηρί ίη Ροΐΐΐηο (βίΓ. (1 β Ρ ο υ β η υ 1 ί, ρ. 109), 

ηβΐ ΝΤ (οΓγ. ΜοιιΙΙοη, ρ. 258), ϊη 8ίηβδΐο (βίΐ'. Ρ γ ΐ ί ζ, ρ; 141), ϊη ΡδβΠο 
{οΓγ. Β ό 1ι 1 ί £, ρ. 133). 

2. ΟίΓ. 7,400,408 «?,355 ύίε, 380 11,4 12,8 75,33. 

3. ΟίΤ. Ιηηηο,Γΐδ, § 1513; V ο £ β δ β γ, ρ. 26. Εδβιηρί δοηο αίίβδίηϋ ηβΐ 
ΝΤ (οίΤ. ΒΙο,δδ-ΒβΙϊΓΐιηηβΓ', § 161). ηβΐΐα ΙίΪ8ΐο>·ία £ο.ιΐδίαοα· (οΓγ. Β ϊ η η β γ, 

ρ. 32), ίη ΡΓΟοορΐο (οΓγ. δβΐιβίΐΐβΐη, ρ. 21), ΐη ΤβοάοΓο <ϋ ΡβίΓη (οΓγ. υ δ β- 

ηβτ1, ρ. 178), ΐη ΟΐπΙΙο (ϋ 8οΐ1ορο1ί (οίΓ. II δ β η β γ 1, ρ. 192), ΐη Μοδβο (οίΤ. 

Μ ΐ 1ι β ν ί - Ο & 5 γ ο ν β ί, ρ. 26) ϊη Τβοίϋ&ίΙο δίηιοβειίίη (οΓγ. Ε ί Β β 1, ρ. 9), 

ΐη Οβηβδΐο (οΓγ. \ν β γ η β γ, ρ. 291). ΐη Οΐηη&ιηο (οΓγ. Η δ γ ηι α η η, ρ. 28). 
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πανσάμενοι δέ προς εκείνον τον αδελφόν ώς από μιλίου ενός το μοναστηριον 

έχοντα. 
Οοη ϊ νβΓΪΗ ρ&δδίνΐ ΐη δοδίίίιιζΐοηβ άί υπό αρραΓβ δοΐο άυβ νοίίβ1 : 

8, 237 γαστέρες θηρίων καί γνπών πλησθήσονται από σου, 8, 5. 

ΝθΙ δί^ηΐίίοαίο 6ΐ *8&1ν&τβ 6α’, ποογγθ ΐη 1, 194 θ βρίΐ, 26. 

Διά 

Οβίΐβ άυβ οοδίηιζϊοηϊ οοη 1β ςυαίΐ Ια ρΓβροδίζΐοηβ ό ρΓβδβηίβ, φΐβΐΐα 
οοΐ £ β η ϊ I ΐ ν ο β ηβϋαιηβηΐ-β ρΓβίβπία (52 : 34), δορΓαΙίυΙΙο ρβΓ 
ίηάίοαΓβ ο ΓΐηΙβπηβάΐαπο ρβΐ ΐΓαηιΐΙβ άβΐ ςυαίβ δΐ οοιηρΐβ υη’αζίοηβ ο ΐΐ 
τηβζζο ΐϊΐαίβπαΐβ. (^υβδίο δΐ^ηίίϊοαίο, £ΐά ρΓβδβηίβ ηβΐ £Γβοο οΐαδδΐοο, Ιια 
ηβΐΐα 1ίη§υα ροδίοΐαβδίοα ιιη ηιιονο ΐηοΓβιηβηίο, ραΓίίοοΙαπϊίβηΐβ άορο 

ϊΐ ναΙοΓθ ηβοίβδΙαίΏβηίαηο (6ΐ α§βιιίβ ρβΓ πιβζζο άβ\ φΐ&ΐβ ΐΐ δί§ηοΓβ 
οοιηρΐβ ηιίϊ’αοοίΐ ο ροΓία α οοηιρΐΐϊΐβηί.0 ιιη. δυο άβδίάβπο) 2 : ρεοΐ., 57 

δι αυτών θαυματουργεί ό σωτήρ 1, 112 οσα δια πυρος έχει την χρήσιν3. 

ΝθΙ δί§ηΐίΐοαΙο Ιοοαίΐνο : 1, 359 διά τής έρημον ννκτοπορών 5} 23 τους 

ξένους διά τής αγοράς παριόντας4. 

Ε,’υδο ΙβιηροΓαΙβ γϊοογγθ ίη 1, 116 ό όε ώσπερ γνήσια εαυτόν τέκνα διά 
πολλοΰ χρόνον ύποδεξάμενος 1, 308 ό θεός διά τίνος τεταγμενού χρονον δνοϊν 
ή τριών ημερών άρτον επί τής τραπέζης έδίδου φαινεσθαι; ρϊΰ δρβοίίΐοα- 

ηιβηίβ ΐηάΐοα Ια άιίΓαία ΐη 10, 124 δι όλης τής ννκτός λογον αντοϊς διδα¬ 

σκαλίας έδίδου 8, 389 ονκ αν φθόνοι διά παντός τον βίου δλως θεάσασθαι; 

1. Ιη Ιαίβ δΐ^πΐΓΐβαίο αρραΓβ £ΐά ΐη βροβα οΐαδδίβα, δβΕΕβηβ ΓαΓαιηβηίβ (οΓγ. 
δοΕννγζβτ, ρ. 446), ΐη Ρο1ί1>ϊο υηα δοΐα νοίία (οΓγ. Κ γ β 1) 8, ρ. 45), ηοη ταΐΌ 
ηβΐ ΝΤ (οΓγ. ΒΙαδδ-ϋβΕπιηηβΓ, § 210), ρΓβδβηίβ αηβΕβ ίη Τβιηΐδίΐο (οΓγ. 

ΤΕβηι. ον. 1 = 22,6; 8 = 172,19; 21 = 18,7; 34 = 231,19) ΐη δϊηβδίο (οϊγ. ί1 γ ί I ζ, ρ. 

143), ηβΐΐα Ηΐδίονία Ραιιαίαοα {οΓγ. ΙΐηηθΓ, ρ. 35), ΐη ΡΓΟβορΐο (βίτ. δοΐι.βί- 

ί 1 β ΐ η, ρ. 22), ίη Μοδοο {οΓγ. ΜίΚβνϊ·6ιινΓονβδ, ρ. 25), ΐη Οΐοναηηΐ 
ΑηίΐοοΕβηο (οίρ. Κ υ §; β γ, ρ. 11), ΐη Τβοίΐΐαίίο δίιηοβαίία (οΓγ. Ε ΐ 1) 6 1, ρ. 9), ΐη 

Οίηηαπιο (οΓγ. Η ο γ ηι α η η, ρ. 29). 
2. ΟΓγ. 8 ο Ε \ν γ ζ β γ, ρ. 451. Εδβπιρί δοηο πδβοηίΓαΕΠΐ αηβΕβ ΐη ΡοΙΐΕΐο 

(οΓγ. Κ γ 6 I) δ, ρ. 67), ηβΐ ραρίπ ίοίβιηαίοΐ (οΓγ. Μ & γ δ β γ, ρ. 354), ηβΐ ΝΤ (οϊγ. 
ΒΙαδδ-ϋβΕΓυηηβι*, § 223; Μοιιΐίοη,ρ. 267), ΐη Απδίΐάβ (οΓγ. 8 ο Ε ηι ί <1, 

II ρ. 236), ίη Εΐΐαηο (ο£γ. 8 ο Ε ΐη ΐ ά, III ρ. 280), ίη ΕΐΙοδίΓαίο (οΓγ. 8 ο Η ηι ί 4, 

IV ρ. 626), ΐη Τβπιίδίΐο (βΙ'Γ. ΤΕβπι., ογ. 2 = 40, 11; 50,5; 7 = 134,22 α ραδδΐηι), 

ίη δΐηβδίο (ο£γ. Ρ γ ΐ 1 ζ, ρ. 148), ΐη Ζαοατία δοοίαβίΐβο (οΓγ. Μ ΐ η η ΐ ί ΐ - Ο ο- 

] ο η η 3, ρ. 94), ΐη Μοδοο (οΓγ. ΜΐΕβν£-ΟαΕΓονβ£ ρ. 29), β<1 αηβΕβ ΐη 
ΡδβΠο, δβΕΕβηβ Γαβαιηβηίβ (οΓγ. Β δ 1ι 1 ΐ §, ρ. 141), βά ΐη Οίηηαιηο (οΓγ. Η ο γ- 

ιη α η η, ρ. 32). 
3. ΟΓγ. ρνοί, 13, 21, 57, 58, 2,50, 105, 120, 178, 182, 186 2,22,74 6,6 5,12 ύι$, 

21,42,62,146,184 0,60 16,175 73,52 73,8 27,11 βρίΐ 9,10. 

4. ΟΓγ. 7,29 76,129,208 20,29 27,20,28 βρίΐ. 18, 28, 43. 

ΡβΓ Ιο δΐυάίο άβΐ ^Γβοο ΐη βροοα Ι&Γάο&ηΙΐβο 

αηοΐιβ ίη δβηβο (ϋδίπΒυίΐνο : 2, 28 δι έβδομάδος άπαξ μεταλαμβάνων 

ΚαΓΟ β ϊΐ δϊ^ηΐίϊοαίο οαυδαΐθ 2: 8, 123 διά τής διδαχής αυτόν καί τής 

αναστροφής πλείστων παντελούς άποταξαμένων τώ κόσμω; αίίβδίαίο αηοΒθ 

οοη ναΙοΓθ αννβΓΒϊαΙθ : 1, 390 τώ θεώ διά παντός ευχαριστήσεις 8, 340 

πώς ουχί διά παντός ενφραινόμεθα. 

Οΐ οοηίΓο οοη Γα ο ο υ δ α ΐ ί ν ο ΐΐ δί^ηΐίίοαΐο ρΐύ ίΓβςυβηΙβ ό ρΓο- 

ρηο ηυβίΐο οαυδαΐβ : 1, 103 την κάκωσιν δι όλιγοπιστίαν αυτώ προσγενο- 

μενην 1, 158 διά γάρ τάς πολλάς εγχειρήσεις μερίζονται αυτόν την διάνοιαν 

1, 195 δι αλαζονείαν τον σκοπού έκπεπτώκασιν 3. δία αηοΐιβ οοΐ Λ^αΙοΓβ άΐ 
^Γαζΐθ α, ρβΓ νΐα άΐ’ ; ρνοί., 59 δι αυτους παρά θεώ εστηκεν καί τετίμηται 

ή ανθρώπινη ζωή 8, 156 δι ο ον σνναπωλόμεν τώ Φαραώ 9, 42 οι μέν γάρ 

ημών διά τον θεόν τοϊς βουλήμασι πείθονται; ο οοη ν&ΙοΓΘ ίιηαΐβ 4 : 1, 132 

πώς τοσοντονς νπεριδόντες κινδύνους δι ώφέλείαν προς ημάς έληλνθατε 1, 64 

τοϊς δέ αυτόν πολίταις συνεχώς διά τάς αυτών χρείας προς αυτόν άπιονσιν 

20, 18 Βίε. 

ίη υηϊοηβ οοη Γΐηίϊηϋο οοη δΐ^ηΐίϊοαίο οαυδαΐβ 5: ρτοΐ., 8 όία τό μή 
Ικανόν είναι τους μικρούς των μεγάλων έφάπτεσθαι υποθέσεων 12, 35 διά το 

μή έληλνθέναι έκ τών άντικρνς τον πρεσβντερον 13, 17 15, 21 18, 14. 

Εις 

Μοίία ΪΓηροΓίαηζα Ιια ηβΐΐα ΐΓαίίαζϊοηβ άϊ ραβδία ρΐ’βροδΐζίοηβ Ιο 
δοαηηΙ)ΐο ίΓα βδδα βά έν ηβΙΓΐηάΐοαζΐοηβ άβΐ Ιυο§;ο. Εα (ϋδΐΐηζΐοηβ οΐαδδΐοα 
ίΓα Ιβ άιιβ ρΓβροδϊζΐοηί, ίοη6αΙα δυΐΐα άίίίβΓβηζα ίΓα υθγ6ϊ 6ΐ δίαίο β 6ί 

1. Νοη οΐαδδΐοη β Γίηάίοαζΐοηβ οοη διά άβΐ ρβΓίοάο (ϋ Ιβηιρο άιίΓαηΙβ ΐΐ ςηαΐβ 
αννΐβηβ Ι’αζίοηβ (οΓγ. Ε ) υ η § ν ΐ Ιί, ρ. 24; Ε ΐ η η β γ, ρ. 42; Β ο Ιι I ΐ §·, ρ. 141); 

βδΐδίοηο βδβιηρϊ ηβΐ ΝΤ (οΓγ. ΒΙ&δδ-ϋβΕηιηηβΓ, § 223), ΐη ΑπδΙΐάβ (οΓγ. 

8 ο Κ ηι ΐ ά, II ρ. 236), ΐη Εΐΐηηο {οΓγ. 8 ο Ιι ηι ΐ <5, III ρ. 280), ΐη ΡΐΙοδίΓβΙο (οΓγ. 

8 ο Ιι ΐη ΐ (1, IV ρ. 445), βά ΐη δβ^αΐΐο ΐη δΐηβδίο (οΓγ. Ε γ ί 1, ζ, ρ. 149), ηβΐΐα Ηίβίο- 

ΓΪα Ρανζίαοα (οϊγ. Ε ί η η β γ, ρ. 42), ΐη Μοδοο (οΓγ. Μ Πι β νί · Ο ϊ 1>γο νβί, 

ρ. 28), ίη Οβηβδΐο (οΓγ. β γ η β γ, ρ. 292) ΐη Οΐηηαηιο (οΓγ. Η ό γ ηι η η η, ρ. 
32), ίη δίΓηηζβ (οΓγ. νοη 8 I β ρ δ Ε ΐ, ρ. 155). 

2. Τβδίίηιοηΐδηζβ αηοΐιβ ΐη Ροΐΐΐοΐο (οΓγ. Κ γ β Ιι δ, ρ. 68), ηβΐ ρηρΐπ Ιοίβιηαΐβΐ 
(οΓγ. Μ α γ δ β γ, ρ. 409), ηβΐ ΝΤ (οΓγ. Β 1 αδβ ■ ϋβΐ) γ η η ηβτ, § 102). 

3. ΟΓγ. 7,97 2,12 3,294, 343 76,173,213,222 72,38 73,6,65,66 77,19,88 26,75,76 
βρίΐ. 3,12. 

4. (^υβδί’ηδο ηοη β ρΓβίβΓίΙο άβ.1 ^Γββο οίηδδΐβο; αρραΓβ βοπιιιηίριβ ΐη Τυ- 
οΐάΐίΐβ (οΓγ. 3 ά η π 3 γ ί δ, § 1534; Ε ] υ η $ ν ΐ Ε, ρ. 34; 8 ο Ε \ν γ ζ β γ, ρ. 454), 

Ιο ίΓονΐ&ιηο ροΐ ηβΐ ΝΤ (οΓγ. Μ ο υ 1 I ο η, ρ. 268), ΐη ΡϋοδίΓαΙο (οΓγ. δ β Ε ΐη ΐ ά, 

IV ρ. 446), ΐη Τβπιίδίΐο (οΓγ. ΤΕβηι., ογ. 6 = 123, 6; 21 = 26, 9; 40, 8), ΐη δίηβδΐο {οΓγ. 
Γ γ ΐ I ζ, ρ. 147), ΐη Οβηβδΐο (οΓγ. XV β γ η β γ, ρ. 292), ΐη Οΐηηηιηο {οΓγ. Ηογ- 

ηι α η η, ρ. 31), ίη Ευδίαζΐο <1ΐ Τβδδαίοηίβα (βίΓ. XV ΐ γ ί Ε, ρ. 83). 

5. ΟΓγ. XX7 β ί β γ Ε ο I ί, ρ. 48. 
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ηιοίο, νίθηβ φο. ΐη βροβα βΐίβηΐδίΐοα δοδί&ηζΐ&ΐηιβηΐβ ά ηιαηοαΓβ *; ΐη 

δβ^υϊΐο ο,ΙΙ’είΓΓΐοοΙηϊτηβηΐο Ιβδδΐβαΐβ β δΐηΐηΐίΐβο άβ11& ]ΐη§υα ηβοίβδία- 

ιηβηΙαΓΐα, ΐΐ ίβηοιηβηο άΐ δβηιηΐήο Ιτά 1β άιιβ νΐβηβ &ά ηβοβηΙυαΓδΐ2 άαηάο 

οπ^ίηβ 8(1 υηα βοηίιΐδΐοηβ ηβί Ιογο υδο θά ϊη ιιη δβοόηάο ιηοιηβηΐο 8ά 

ΠΠ8 0βΓΐ8 ρΓβίθΓβηζα άΐ εις ΓΪδρβϋο &ά έν, ρΓβίβΓβηζα άονυία ρΐΌΐ>αϊ)ΐ1- 

ιηβηΐβ 8ΐιο1ΐθ »1 ρΐΌ^τβδδΐνο ίηάβΜΐηιβηΙο άβΐ άαίΐνο. Τηΐβ οοηίυβΐοηβ, 

&11681&Ί&, δβΙΛθΐΐθ Γ&Γ&ηιβηΙθ, αηοΐιβ ϊη ηηΐοπ άΐ ΐβηάβηζα &11ΐοΐδΐ.ΐ<38, 

οοιηβ Τβιηΐδϋο, δΐηβδίο β δυοοβδδΐν&τηβηίβ Ρδβΐΐο, ΐΓον& ρβι-ό υη& δτι& 

ηΐ8§§ίθΓβ δίίβΓηι&ζίοηΘ, ϊη βροοα Ϊ)ΐζαη1ΐη9., ηβί Ιβδϋ ρΐιι άΐνΌΐ§&1ίνΐ3. 

1,8 ηοδΐΓ8 ΗίδίοΗα ηιοηα.οΐιοηιιη ρΓβδβηΙο, &οο8η1ο δΐΐ’ιΐδο οίηδδΐβο 

άί ίηάΐο&ζΐοηβ 1οο&ϋν8 οοη νβιΊ)ί άΐ ηιοίο, ΐη δβηδο οοηοΓβίο 4 θ Ιϊ§υΓ&Ιο 

αίοαηΐ βΒβηιρι άΐ ηυβδίο δοηηιΒΐο άΐ είς ρθΓ έν : 1, 300 πεποιθησεως γε- 

μων εις τον θεόν 20, 12 μηδέ εις τινα μικρόν μολνσμόν σαρκός ενρεθήναι; 

οοη κάθημαι: 7, 10 καθήμενος υπό πέτραν τινά εις σπήλαιον 23, 15 καθη- 

μένους εις την γωνίαν 8, 116 10, 152, 194 12, 71 18, 10, 16 21, 98 23, 1; 

οοη ΐ) δΐ^ηΐίίο&ΐο άΐ 'δυ 8θρΓ&' &1 ροδίο άΐ επί ο υπό: 1, 110 μηδέ τον πά¬ 

γωνα φνναι εις το πρόσωπον 22, 25 ονδε επιτιθημι τον πίθον εις αντην. 

δθΐηρί’β οοη ΐηάίο&ζΐοηβ 1οβ&ίίν& οοη νβιΊη άΐ ηιονΐπιβηΐο, 1ΐ8 ίΐ δΐ§;ηΐ- 

ίΐοδίο ρΐή ρηηΐη&ΐο άΐ 'ρ&δδ&Γβ άη ηη ρηηΐο αΙΓ&ΙίΓο’ ΐη 14, 12 έκ της 

ληστρικής είς τούτο μεταβληθέντα 20, 62 έκαστος εκ τον οικείου κελλιον. . . 

εις τα νέα κελλία όπέφερον. Ρ& ςιιβδίο δί^ηΐίίο&ΐο ρ8888 8 φΐβΐΐό άΐ 1ΐ’8- 

1. ΟΓγ. Κ ϋ Ιι. Ο., ρ. 468; 8 ο Ιι \ν γ ζ β γ, ρ. 458. 8ΐ πδΟοηίΓα ηηβΐιβ ηβί ρ&- 

ρίρΐ Ιοίβηιηΐοΐ (οΓγ. Μ ει γ δ β γ, ρ. 373, 
2. ΟΓγ. ΒΙαδδ-ΒββΓίιηηβΐ’, § 205; Η α I ζ ΐ ά & Ιί ί'8, ρ. 210; 1»η· 

ιι 8. γ ί 5, § 1548; ΜοηΙΙοη, ρ. 254. 
3. Κϊ§υ&Γάο δΐΐ’ηδο άΐ είς ρβΓ έν ΐΓονΐε&ηο βδβηιρΐ ΐη Ροΐίβΐο οοί νβΓΐ)ϊ συναντάν 

β καθίζω (οΓγ. Κ γ ο ί) 5, ρ. 107), ΐη ΡίΙοδίΓαίο (οΓγ. 8 ο Η τη ί ά, IV ρ. 451), ΐη 
ΤβτηΐδΙΐο (οΓγ. ΤΚβΐη., ον. 7 = 136,3; 10 = 206,11; 13 = 241,18; 15 = 277,9; 30 = 185, 

16), ΐη δΐηβδίο (οΪγ. Ρ Γ ΐ ί ζ, ρ. 138), ηβΐΐβ. Ηίεΐοήα Σααείαοα (οΓγ. Ε ΐ η η β γ, ρ. 

46), ϊη. Ρΐ’οοορΐο (ο£γ. δβΗβΓΙΙβίη, ρ. 27), ΐη ΤβοάοΓΟ άΐ Ρο1γ& (οίΓ. 1) 8 β η β γ 1 

ρ. 89), ΐη αΐον&ηηΐ Εΐβθΐηοη (ο£γ. υ δ θ η β γ 2, ρ. 51), ίη Μοδοο (ο£ρ. Μ ΐ 1ι β ν ί - 
Ο & 1» γ ο ν ο ί, ρ. 29), ΐη Οΐοναηηί Αηϋοοίιβηο {οϊγ. Ηϋ^ΐ1, Ρ· 18), ΐη Τοοίΐ- 

1&Ηο δΐιηοοαΐία (ο£γ. Ε ΐ 1> β 1, ρ. 16), ΐη Οοηβδΐο (οϊγ. \ν β γ ή β γ, ρ. 292). 
4. Οίι\ 1,204, 227, 337, 358,431 2, 21,51,72 5,1 7, 7 β, 5, 25, 35, 204,-281 

9,19, 34 10, 24, 77,82, 94,120, 197, 203,204,207 12, 3,41 77,8 18, 13 19,15 20, 

22, 54, 82 21, 23, 45, 60 22, 24 24,11, 23. Νβΐ δΐ^ηΐϊΐοαίο άΐ 'ρΓβδδΟ άΐ* οοη ηοηαΐ 

άΐ ρβΓδοηβ οοοοΓΓβ ΐη 21, 74 εις πολλούς αδελφούς ήλθαν. 

5. ΟΓγ. ρνοί, 1,24 7,184,185,228,233,318,371 2,19 5,64,197,255 70,45, 

125,133,135 77,26,40 73,3,31 77,70,122,125,126 77,14 20, 42,76 27,59,61 

22,43 βριί. 25,51. Ε ρΓβδβηΙο ειηοΐιβ οοη δΐ£ηίίΐθ9.ΐο ίοπιροΓ&Ιθ : 7,61 εις έβδομον 

έτος έλθόντα 6(1 ΐη ροπί'Γ&δΐ : 10, 66 ο λόγος είς έογον έγενετό. 
19 - 7 - 1978 
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δίθΓηι&Γβ, οδιηιΒΐΕίΓβ* 1 13, 24 μετασχηματισάμενος εαυτόν 6 σατανάς εις τον 

πρεσβύτερον 14, 40 την αρμονίαν τής μουσικής άοώής εις πνευματικήν μετα- 

βαλών 21, 101 είς κόρην μεταβληθεϊσαν 21, 94, 96. Οοιηβ δοδίΐίηίήνο άΐ 
επί +&θβπδ£ΐίΐνο2 οοθογγθ ϊη 14,118 άνελθόον είς τό όρος 23,10 συνέβη εϊσελ- 

θεϊν αυτούς είς πορθμεϊον μέγιστον 26, 39 είς νήσον τινα μικρόν άπερρίφημεν. 

Νβΐΐα ίοΓηια αννβΓίιΐ&Ιβ είς έπήκοον : 8, 282 είς έπήκοον πάντων των 

μοναχών καί των όχλων ειπεν 10, 69 19, 35. 
II ν&ΙοΓβ ίίη&ΐβ3 β ρΓβδβηΙβ ΐη 1, 142 είς ευχήν τώ θεω παριστάμενος 

1, 399 ε/ς προσευχήν τας χεϊρας έκτείνατε 1, 437 9, 54 10 73, 144 12, 25 

14, 109 18, \ 20%, 59 δώ· 21, 23 24, 19. 
Ιη δβηδο ίβηιροΓηΙβ 8ΐ§ηΐίΐθ& 'Γΐη,ο : 1, 338 έπισχών εαυτόν τέως είς 

τήν επιούσαν ημέραν, "νβΓδο, οϊγθ&’ : 7, 16 ήσθιεν δέ έν τώ γήρει ουγκιάς 

τρεις άρτου είς εσπέραν καί τρεις ελαίας 20, 63 ερχόμενοι δέ είς εσπέραν, 

ορρυτβ ρτθοΐδα Ι& άυΓ&Ιθ.4 : 8, 380 μ.ή απ’ άλλήλων είς οδόν χωρίζεσθε, 

οηοΐιο οοη ν&ίορβ αννβΛΐηΙβ : 
Ηϊοογγθ ηβί 8Ϊ^ηΐίίοα1ο ηιοάαΐβ 5 ΐη 2, 37 είς χιλιάδας συνάγεσθαι. 

ΐ) ρΓβδβηΙβ αΐ ρο^ΐο άβΐ δβπιρίΐοβ &οοηδβ1ΐνο ΐη 8, 240 εϋρον είς μέλη 
εσπαραγμένον. 

Οοη ν&1θΓβ άΐ εϋηιη ο ρΓβζζο 6 β Γΐΐβνηΐιΐΐβ ΐη 14, 103 είς δύο μυριά¬ 

δας χρνσίνων πραγματευόμενου. 

Οα ίοΓηιη ές ηοη β ιηηΐ ηΐίβδίηΐβ. 

3Εκ - Έξ 

0& ηβΐΐα ρΓβίβΓβη,ζη άΐ έκ πδρβΐΐο ηά από (106 : 24)7 άβη,οΐα ηη 

1. Αηοΐιβ ίη Εϋδΐηζΐο (οΓγ. Λν ΐ γ ί Ιι, ρ. 86). 

2. ΟΓγ. 8οΗ\νγζβΓ, ρ. 459. ΑηοΗβ ΐη Τβιηΐδίΐο (οΓγ. Τΐιβηι., ογ. 4 = 78, 

16; 7 = 149,18; 8 = 165,20; 174,8; 18 = 325,11). 

3. ΟΓγ. Κ ϋ Ιι. - Ο., ρ. 470; 8 ο Ιι λν γ ζ β γ, ρ. 460. 8ΐ ηίΐ'ονα &ηο!ιβ ΐη Ρο1ΐ1)ίο 
(οΓγ. Κ γ β 5 δ, ρ. 107), ηβί ραρίη ίοΐβπι&ΐοΐ (οΓγ. Μ α γ δ β γ, ρ. 409), ΐη ΕΙίαηο 
(οΓγ. 8 ο Ιι ΐη ΐ ά, III ρ. 281), ΐη ΡΐΙοδίΓδίο (οϊγ. 8 ο Ιι γπ ΐ ά, IV ρ. 454), ίη Τβηιΐδίίο 
(οΓγ. ΤΙίοπι., ογ. 8 = 172,12; 10 = 204,1; 20 = 15,11 α ραδδίιη), ΐη δΐηβδίο (οΓγ. 

Ρ γ ΐ ί ζ, ρ. 137), ΐη Μοβοο (οΓγ. ΜΠιβνί-6&1)Γονβί, ρ. 30), ΐη Οΐονειηηΐ 
Αηϋοοίιβηο (οΓγ. Κ ϋ §■ β γ, ρ. 18), ΐη Οβηβδΐο (οΓγ. \ν β γ η β γ, ρ. 292), ΐη ΡδβΙΙο 
(οΓγ. Β ό Ιι 1 ΐ &, ρ. 140), ΐη Οΐηη&ιηο (οΓγ. Η δ γ ηι α η η, ρ. 34), ΐη Εηδίαζΐο {οΓγ. 

\Υ ΐ γ Γ Ιι, ρ. 85) οά ΐη δίΓίΐηζβ (οϊι*. ν ο η 8 I β ρ δ Ι( ΐ, ρ. 163). 

4. Οΐέι ΐη βροοα οΐ&δεΐοο. β υδ9.ΐ£ΐ &1 ροδίο άβΐ δβπιρίΐοβ ηοοιίδαϋνο (ϋ δυι-αία 
(οΓγ. 8 ο Ιι \ν γ ζ β γ, ρ. 460); γιοογγο &ηο!ιβ ηβί ρηρΐπ Ιοίβηλβίΐοΐ (οΓγ. Μ ει γ δ β γ, 

ρ. 418) οά ΐη Μοδοο (οΓγ. Μΐίιβνδ-Ο&^Γονβδ, ρ. 91). 

5. Αηοΐιβ ίη Οίηηαιηο (οΓγ. Η δ γ ΐη α η α, ρ. 34). 

6. ΕδρΓβδδΐοηβ ΓοΓΓηηΙηδΐ δοΙΙο Γΐηίΐιιβηζα βΡΓίΐΐοει (ο£γ. 1 3. η η α γ ΐ 8, §1553), 

ίΐΐίβδίειίδ. αηοΐιβ ίη Μοεοο (οΓγ. Μ ΐ Κ β ν δ - (1 & 1» γ ο ν β ί, ρ. 91). 

7. ΟΓγ. Τα&βΗα I. 
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οβΓίο &11οη£βη&ίη6ηίο, ηβΐ ΐβδΐο ϊη βδβηιβ, ά&11& ηοπιιβίβ θύβδίοηβ ύβί 
Ιββϋ άΐ Ιοηο ροροΙ&Γβ ρβΓ από. Ηίείονία Ιαηβίαοα, ούβ, ρυΓ, ρβΓ πιβΙβΓία 
β ρβΓ ίΓαάΐζΐοηβ ίββΐιΐίύβ, β νΐοΐηα &11& ΗίβΙοήα τηοιταοΚοηιηι, Γίνβίθ., 

ίηίύΐΐΐ, ιαι Γ&ρροΗο ϊτά 1β ύιιβ ρΓβροδϊζϊοηΐ άΐ 75 : 120, οΙιΐ&Γ&ηιβηίβ 
νηηίει^ΐοδο ρβΓ από Κ ζ)υβδΙο ρΓΟΟβδδΟ <ϋ ίηοοΓροΓ&ζΐοηβ <ϋ έκ ίη από 
βΓ& ΐηΐζΐηΐο £& ηβΐ ρβποάο βΐίβηΐδίϊοο; ηβΐ ΝΤ, βηοΐιβ 8β έκ δχιρβΓ»ν& ρβΓ 
ρΓβΒβηζβ από, φίβδΙ’υΙίΊηΐίΐ οοππηοίαν* » ρΓβδβηΐβΓδί ίη βδρΓβδδίοηί 
ρΓΪΐΏ.8. βδβΐιΐδίνβ <1ϊ εκ 2. Ιη Ροΐΐίύο β ηβ^ΐί δοπίίοπ ΙηΓύοίΐηΐίοΙιί θ Ιύζ&τι- 

Ιίηΐ <ϋ Ιβηάβηζα ύοΐίβ, Τβηιίδΐϊο, δίηβδίο, Οβηβδΐο, έκ ΐϊΐ&ηΐΐβηβ Ιο. δυβ. 

ροδίζίοιιβ άί ρπνί1β§ίο (ίΓ&ηηβ ίη ΡδβΠο οΐιβ ρΓβδβηία ηηη οβΗα βςιπνη- 

Ιβηζα Ιγθ. 1β ύιιβ), ιηα οοηΙβχηροΓβηβδίηβη,ίβ από ϊηβΓβπιβηΙ& δβηιρΓβ ρίύ 

1β δηβ ίιιηζίοηί3. 

Ηβ ν»1θΓβ Ιοοηϋνο, δί& ίη δβηδο οοηβΓβΙο : 2, 11 6 άνήρ έκ τής έρη¬ 

μου παρεγένετο 8, 260 θερμούς έκ ξένης χώρας αντοίς κομιζο μένους 4, δία ίη 
δβηδο ίΐ§αΓα1ο : ρτοί., 51 λόγους ευχαριστίας θεφ έκ χειλέων προψέρουσα 

1, 244 έστενεν μόνον κάτοοθεν έκ τον βάθους τής καρδίας5. 

ΡΓβοίδδ Γοη^ΐηβ, ία άΪ80βη(1βηζ&, Ια ύβην&ζίοηβ : 1, 4 πάντα τά έκ 

θεοϋ ερχόμενα 8, 60 έκ τής γής αναφύεται 

Ιηύίοη ρίύ δρβοίίίοαηίθηΐβ ίΐ ιηονίπιβηίο 'άβ υη ριιηΐο &11ο βΙίΓο’7: 

2, 29 έπεϊ δέ έκ τής ερήμου επί την οικουμένην ήρχετο 13, 17 11, 27 20, 60, 

Γνίβ ίυ,ΟΓί άη; : 9, 51 άφανισθήναι έκ τής χώρας αυτών τό Θηρών 19, 24 

εκ φρένων γέγονας. 

Ηβ ν&1θΓβ ο&υ,δειίβ8 : 1, 3 ος έκ των έργων εϋδηλος γέγονεν 9, 69 πεφυ- 

σημένον δλον έκ τής έκστάσεως 1, 317 10, 157 13, 35 18, 12 20, 8 Θί8 23, 

1. ΟίΓ. Ε ί η η β γ, ρ. 28. Βα δίβδδα ρΓβίβΓβηζει ρβΓ από β ηβΐ ραρίή ίοίβιτίδίβΐ 

(ο£ρ. Μ 8 γ 8 β γ, ρ. 376). 

2. ΟΓγ. Μ ο η 1 ί ο η, ρ. 259. 

3. ΟίΓ. Κ γ β 1) 8, ρ. 62; ΓγϊΙζ, ρ. 143; Αν β γ η β γ, ρ. 290; Β ό 1ι 1 ί β', ρ. 133; 

Η 5 γ ηι 9. η η, ρ. 23. 
4. ΟίΓ. 7,117, 219,300,303 5,263, 285,321,326,391 70,55,87,132 72,35 

13, 5 77, 79,104 26, 27, 45, 53. 
5. ΟίΓ. 7,98,324,330 5,238 70,118 77,24, 70,12 20, 81 27,41. 

6. ΟίΓ. 7,232, 329 3,15 20, 81. 

7. ΟίΓ. ΚίΠι.- Ο., ρ. 459. 
8. ΟίΓ. ί&ηηαΓίδ, § 1568; Κ ϋ ϊι. - Ο., ρ. 460; 8 β Ιι \ν ^ ζ β γ, ρ. 463. 

Εδβπιρι ηηβΐιβ ίη ΡοΙίΜο {βίΓ. Κ γ β 1) δ, ρ. 64), ηβΐ ρειρίή ίοΐβπυήβΐ {βίΓ. Μ 3. γ- 

δ β γ, ρ. 344), ίη ΡίΙοδίΓ&ίο {βίΓ. 8 β ϊι ηι ί ά, IV ρ. 447), ίη 8ίηβδϊο (βίΓ. Ρ γ ί ί ζ, 
ρ. 144), ίη Μοεβο (βίΓ. ΜίΙιβνί-ΟηύΓονβί, ρ. 33), ίη Οβηβδΐο (βίΓ. ΑΥ β γ η β γ, 
ρ. 293), ίη Ρδβΐΐο (βίΓ. Β δ Ιι 1 ί £, ρ. 136), ΐη Οΐηη&πιο (βίΓ. Η δ τ τη α η η, ρ. 

36), ΐη Ευδίοζίο (βίΓ. ΑΥ ΐ γ 11ι, ρ. 92), ίη 8ίΓ3ηζβ (βίΓ. νοη 8 ί β ρ δ Ϊϊ ί, 

ρ. 170). 
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19; αηοΐιβ ίη ιιηίοηβ οοη Γίηίίηϋο 1 ; 20, 41 έκ τον μή όοάν άλλήλονς πλήν 
έν ταις συνάξεσιν. 

•ΟοοοΡΓβ &1 ροδίο ύβΐ άαϋνο δίτυιηβηίηΐβ2: 6, 26 έξ ου εϊχεν νδατος 
αυτά έπότιζεν 9, 7 κεράστας έκ χειρός άνηρήκαμεν 9, 19 10, 10 11, 63 21, 

54, ηβΐ δί§·ηίίίο&1ο (1ί ΗΓ&ηιίΙβ, αΐίΓ&Λ^βΓδο3: 1, 93 λαβόμενος αυτόν τής 
χειρός έκ τής Θνρίδος. 

Ιηνβοβ ύβΐ £βηίΙίνο ρ&ΓΐίϋΛ^ο3 δί ίΓονα ίη ρτοΐ., 39 πολλοί δέ έξ αυ¬ 

τιών 1, 100, εϊς έξ ημών άδε?,φός 1, 86 8, 329, 381 9, 12 10, 92, 160, 223 
12, 12, 27 16, 10, 14 19, 10 20, 5, 28 23, 16. 

Ιηνβοβ ύβΐ £βηίΙίνο 8ο§£β1ϋνο 4 β ρΓβδβηίβ ίη 8, 132 τζεπλήρωτο μέν 
γάρ επί τής έξ έθνών έκκλησίας το προφητικόν τούτο λόγων. 

Ιηάίοθ. οοηίοΓηιίΙδ Ίη 6&δβ &, δβοοηάο’5 : 1, 17 έξ ών καί παρά τά>ν 
παραγενομένων αντώ πατέρων άκηκόαμεν. 

δρβοίίίοα ιιη οαιη^ίβιηβηΐο, ιιηα ΐΓδδίοΓηι&ζίοηβ6: 8, 223 οϊον άρνίον 
τι άκακον έκ λύκου μεταβληθείς 14, 12 έκ τής ληστρικής εις τούτο μεταβλη- 

θέντα 13, 40 μετέστησεν έκ του τόπον. 

ΤβχηροΓ&Ιβ, & δί^ηίίίο&Γβ ϋ ρηηίο άί ρβΓίβηζα ύβΙΡ&ζίοηβ: 1, 284, 
300 8, 13 11, 23 12, 1 13, 8 11, 62. - 

Ιη ίοπηα αννβΓύί&Ιβ : ρΐ'οΐ., 52, 168 8, 42, 198, 275 25, 1. 

Ρτβοίδεί ίΐ δί^ηίίίοηΐ-ο (ϋ 'δ&Ιν&Γβ, ΙίύβΓ&Γβ άα’7 : 1, 369 οίαις μεθόδοις 

1. ΟίΓ. \ν ο ί β γ Κ ο I ί, ρ. 50. 

2. Οίι*. Κ ϋ Ιι. - Ο., ρ. 461; 8 β 1ι ντ γ ζ β γ, ρ. 463. 8ί νβά&ηο αηβΐιβ 1β ίβ- 

δΐίηιοηί&ηζβ ίη δίηβδίο (βίΓ. Ρ γ ί ί ζ, ρ. 144), ηβΙΙηΤΤϊβί. ίαιιε. (βίΓ. Β ί η η 6 γ, ρ. 49), 

ίη Μοδβο (βίΓ. Μ ί Ιι β ν 6 - Ο 3 Ιϊ γ ο ν β 6, ρ. 41), ίη ΤβοίίΙαΙίο 8ίηιοβ3.ίί& (βίΓ. 
Ε ΐ 5 β 1, ρ. 10), ίη Οβηβδΐο (βίΓ. Αν ο γ η β γ, ρ. 293), ίη Εαδίηζίο (βίΓ. ΑΥ ί γ ί Ιι, 
ρ. 93), ίη Οίηηαιηο (βίΓ. Η δηηαηη, ρ. 36), βά ίη δίΓαηζβ (βίΓ. νοη 81βρδΒί, 

ρ. 172). 

3. ΟίΓ. Η & I ζ ί (1 η 1ί ί δ, ρ. 212; V ο § β δ β γ, ρ. 27. Αηβΐιβ ηβΐ ραρίπ ίοΐβ- 

ηι&ίβί (βίΓ. Μ α γ & β γ, ρ. 352), ηβΐ ΝΤ (βίΓ. ΒΙ&δδ-ΟβΙχΓαηηβΓ, § 164), ΐη 
Ζηβ&ΓΪ3 8εο1&δίΐβο {βίΓ. Μ ΐ η η ί ί ί - Ο ο 1 ο η η 3, ρ. 96), ΐη Τβοίΐΐαίίο δΐηιοβ&ίία 
(βίΓ. Ε ΐ 5 β 1, ρ. 10), ίη Οβηβδΐο (βίι*. ΑΥ β γ η β γ, ρ. 293), ϊη ΡδβΙΙο (βίι*. Β δ Ιι 1 ί §·, 
ρ. 137), ϊη ΕϋδΙδζίο (βίΓ. ΑΑΜ γ I Ρ, ρ. 93) βά ίη 8ίΓ3ηζβ (βίΓ. νοη δίβρδΒί, 

ρ. 17). 

4. ΟίΓ. V ο § 6 8 6 γ, ρ. 27. Αηοΐιβ ηβΐ ρηρΐπ ίοίβιηηΐβί (βίι*. Μ α γ δ β γ, 
ρ. 340). 

5. ΟίΓ. 8 βίι \νγ ζ ογ, ρ. 464. Οοδί αηβΐιβ ΐη ΤβηήδΙίο (βίΓ. Τίιβηι., οτ. 8 = 163, 
8; 24,108, 8; 26, 131,6. 

6. ΟίΓ. 8 β Ιι \ν γ ζ β γ, ρ. 463. Κιοογγο αηβΐιβ ΐη Τβιηίδϋο (βίΓ. Τΐιβχη., ογ. 

2 = 44,2; 45,5 €ΐ ρα^ίπι), ίη 8ίηβδίο (βίΓ. Γ γ ί ί ζ, ρ. 144) β<1 ίη Εηδίαζίο (βίΓ. 

ΑΥ ί γ ί Ιι, ρ. 91). 

7. Εδβπιρι ηηβΐιβ ίη Τβηήδϋο (βίΓ. Τΐιβηα., ογ. 3 = 62, 25; 13 = 243,1; 27 = 
155,16; 34 = 220,2), β<1 ίη δίηβδίο (βίΓ. Ε γ ί 1 ζ, ρ. 144). 
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δύναιντο σωθήναι έκ τής τον διαβόλου παγίδος 26, 55 τω εκ τοσούτων ημάς 
κινδύνων ρνσαμένω, Ί>γ&γρθ ναηία^ίο άα’ : ρτοί, 73 πολλήν ωφέλειαν, εξ 

αυτών πορισάμενος, 'ίηίζίαΓβ άα’: ρηΐ, 27 ποιήσομαι την γραφήν ταύτην 

έκ τής τον σωτήρος ημών Ίησον Χρίστον παρουσίας. 

Έν 

II ηιιπιβΓΟ (ϋ ρΓθδβηζβ ηοίβνοίΓΠθηΙβ αΗο αίίβδία Ια ραΓίΐοοΙαι β 

βνοΐιιζΐοηβ άί φίβδία ρΓβροδΐζίοηβ οΐιβ, πιβηίΓβ <1α αη Ιαΐο γα ρβΓάβηάο 
Ια 8118. δρβοΐίίοαζίοηβ Ιοοαϋνα οοη νβΛί άΐ ςυίβίβ, αΐΐθπιαηίίοδΐ οοη εις 

δθηζα αίοχιηα άίίίβΓβηζα, ύ&Η’*1ϋο νίβηβ αά απιρΙίαΓθ ί βυοί νβίοή &ββυ- 

ΐϊίβηάο αηοΐιβ ςιιβίΐί (Ιΐ αΙΐΓβ ρΓβροδίζίοηί ο ΓαίίοΓζαηόο ίΐ δβιηρίιοβ οαβο. 

Η 3 ναΙοΓβ Ιοοαϋνο οοη νοι-ΐή (ϋ δΐαίο, δία ΐη δβηβο οοηοΓβίο : ρτοί, 

37 κακία εν πόλεσιν έμπολιτεύεταιι, 8ΐα ίη δθηδο ίί£\ΐΓαίο : 1, 152 μη μνήμη^ 

συγγένειας έν τή διανοία προσευχόμενου2. 8ί§ηίίίοα (Ιαναηίί α 3 : 7, 346 το 
πράγμα έν όφθαλμοίς είχεν 10, 6 τινά γονν καί έν όψεσιν ήμετέραις,^τ^ο' 
οοη ρβΓδοηβ : 2, 65 ~Ην γονν τοιοΰτος ό άνήρ έπιδοξος έν πολλοϊς άλλοις 

πατράσιν4. 
ΚίοοΓΓβ αΐ ροδίο (ϋ επί ηβΐ δίρ'ηίίίοαίο άί "δη, δορΓα5 δ: ρτοί, 15 τής 

έν τω άγίφ δρει των ελαίων πολιτευόμενης, 1,1 έθεασάμην οϋν έν τοις όρίοιςϋ, 

Θ(Ι ίη. ρποΐΐο (1Γ 'δοίίο Γαδρβίίο άί’: 12, 77 έν αδελφού σχήματι 13, 4. ^ 

ϊηάίοα Ια Ιοοαίίία άϊ ρΓονοηίβηζα: ρτοί, 29 οί έν Αίγνπτω μοναχοί 1, 

Ιίΐ. περί Ίο)άννον τον έν Ανκώ 7. 
δβιηρΓθ οοη ν&ΙοΓβ Ιοοαίίνο, ίηα αΐ ροδίο 6ί εις 4- αοοηδαίίνο οοη 

νβρΜ (ϋ ιηοίο 8, β πβοοηίΓα&ίΙβ ίη 1, 339 είσελθών έν τω σπηλαίω 8, 7 

1. €£γ. ρνοί,, 35, 40, 41, 62, 63, 67 Η$, 68 7, 26,130, 193, 197, 198, 207, 220, 

236, 242, 297, 384, 413 2, 6, 7, 8, 9,16, 20, 48, 76 3, 1, 5 5, 7, 8,16, 17 6, 2, 17 7, 1, 

4,6 Β,Ζύίε, 9,19,32,36, 42,45,46,64, 110, 112, 135, 137, 141, 162 ύΐδ, 173, 192, 

194 210,239,243,296,358 9,15,32,67 10,1,8,51,179,187, 201, 217 72,3,6,10, 

20,31,38,42, 67, 76,80,83, 91, 73,1,8,14,17, 74,3,8,25,29,90,94,118 75,3 

18, 1, 9 7,9, 7, 33, 55 20, 13, 38, 39, 40, 41 21, 14, 26, 80 22, 6, 33, 41 23, 6 24, 9,12, 

25, 2 βριI., 5, 29, 44; αηοΐιβ οοη ηοπή (ϋ οϋίά ο Γβ&ίοηβ : ρνοί., 64 2, 1 8, 2,11,140, 

256 7.9,57 20,1 22,1,10 25,1 βρ«., 4. 
2. 0£γ, ρνοί., 22,46, 80 7,140,274,291,302,328,371,374,378 2,57 5,46, 

66,90,334,342,373 70,123,218 72,58 75,9 20,3 27,41. 

3. ΑΙΙοδΙαίο £ία ηοΐ ρβποάο οΐαδδίοο (ο£γ. Κ ϋ 3ι. - Ο., ρ. 463). 

4. 0£γ. 7,85. 

5. Αηοίχο ηοί ραρίή Ιοίοηχαίοί (ο£γ. Μ β. γ δ β γ, ρ. 393). 

6. Οίν. 1, 33,352,379 0,23 7,6,14 5,126,171 22, 35 25, 8,12. 

7. Οί'Γ. ρνοί., 16 7,84 70,18 20,21. 

8. Ε’ιΐδο <ϋ έν ρβΓ εις (οίΤ. Η α 1 ζ ί 4 α Ιί ί δ, ρ. 210) ηβΐΐα Ιίη^υα οΐαδδίοα 
ατΆ ρΓβδοηΙβ δοΐο άορο ΐ νοι*ί <ϋ ροιτβ, δοάβΓβ, οοΙΙοο&γθ, οίνο ίηάίοαναηο υηο δίαίο 
(Ιορο Π χηοίο αννοηχιΐο. Οί δοηο οοηχηηςιιβ βββριρί <ίί υηο δοαηιΐήο εν ρβΓ εις £& 
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είσελθόντος τον σωτήρος εν τή πολει 10, 194 εϊσερχόμεθα άμφω έν τή φλογί 

8, 207 9, 44 10, 147, 191 20, 10 26, 9. 
Ηα Λτα1θΓθ πκχίαΐβ ίη 1, 47 πορενεσθε ουν έν ειρήνη 2, 52 δτι ήλθον 

πρός αυτόν έν φαντασία *. 
Ιη 8ΘΠ80 1ίιηίίαΙΪΛΓο 2 ηοί δί^ηίίίοαίο άί "ρβΐ’ φΐαηΐο ιί§ααΓ(1α, οοη- 

οβΓηβ’ δί ΓΪίΓονα ίη ρνοί., 70 μή τις έτερος έν τοΐς κατορθώμασιν αντονς 

νπερβάλοι 2, 14 ΐνα έν μηδενί λείπωνται τών αναγκαίων3. 
ΝβΠ’βδρΓθδδίοηο ?ίη ηοιηβ άί’ * β αίίθδίαΐα ίη 4, 13 παραγγελλω σοι 

έν όνόματι 5 6Ιησον 10, 81, 199 12, 27. 
Οοη γαΙοΓβ δίπιιηβηίαΐβ5 θ ρΓβδβηίο ίη 8, 107 έν δέ τοΐς εργοις μείζονα 

έπετέλει 8, 158 άπερ έν τοΐς εργοις έκέκτητο χοή γράψαι 8, 106; 11, 8. 
Ιη δβηδο ραιΊίίίνο ρίΓα, ίΓα’15 γιοογγθ ίη 8, 332 ουδέ γάρ στυγνός ή 

κατηφής τις ήν έν αντοΐς. 

II δί§ηίίίοα1ο οαιΐδαΐβ7 οοοογγθ ίη 19,10 : διαβόητος έντοϊς άτοπήμασιν. 

ίη ΤυοκϋΊβ; ίη δβ^ηΐίο Ι’ηΙίβΓηαηζη άβΐΐβ. στάσις οοη Ια κίνησις, ο νίοβνβΓδα, β α!1βδ1α£α 
ίη ίυΐϋ ^Ιϊ αίΐίοίδΐί, οΐιβ οδοϋΐαηο ΐΓα ηη υδο ρΓβΙίαηιβηίβ ίροΓαίίίοίδΙα ο, αΐ οοηίΓ&Γίο, 
ηηο (Ιοοίδαηιβηΐβ ροδίοΐαδδίοο (ο£γ. 8 ο 1ϊ ηι ί <3, I ρ. 91, IV ρ. 60; Ρ γ χ I ζ, ρ. 
82). Ι,α οοηΓϋδίοηβ Ιγο 1β (Ιιιο ρΓβροδίζίοηί β ρΓβδβηίο οοη ηοΐβνοΐβ {Γβηυβηζα ηοί 
ραρίπ ίοίβιηαίοί (οΓγ. Μ α γ δ β γ, ρ. 371), ρίύ ΓαΓαηιβηΙβ ηβΐ ΝΤ (οϊγ. ΒΙαδδ- 

ϋ ο 1) γ ιι η η 6 γ, § 218; Μ ο η I ί ο η, ρ. 257); βδβιηρί αηοΚβ ίη Τοιηίδϋο, (οίν. 
Τίχβιη, ογ. 18 = 312,15; 21 = 19,4; 22 = 57,9), ηβΐΐα Ηϊεΐοήα Σαηεΐαεα (ο£γ. Β ί η¬ 

η β γ, ρρ. 45 - 46); Ρνοοορΐο Γϊπιαηβ αηοοΓα ηβίΐίιηίΐί άβΙΓϋδο οΐαδδίοο (οΓγ. 8 ο ]χ β £- 

II ο ί η, ρ. 23); γϊοογγθ αηοΐιβ ίη ΤθοχΙογο άί ΡβίΓα (ο£γ. υ δ β η β γ 1, ρ. 129), ίη 
Οϊοναηηΐ Εΐββηιοη (οΓγ. υ δ β η β γ 2, ρ. 51), ίη Μοδοο (οΓγ. ΜίΙιβνί-(Ια})Γθ- 

ν β δ, ρ. 33), ίη Οτίοναηηί Αηϋοοίιβηο (οΓγ. Κ ϋ § β γ, ρ. 17), ΐη Οβηβδϊο (ο£γ. ^7 β Γ¬ 

η β γ, ρ. 293), ίιι Οίηηαηιο (ο£γ. Ηδπηαηη, ρ. 37), ίη δίΓαηζβ (ο£γ. νοη 8 ί β ρ- 

8 Ιί ί, ρ. 178). 
1. α£ι·. 7, 53, 293, 306, 428 2, 18 10, 43, 99, 103, 135, 178, 197 Η, 42 16, 8 

20, 37 22, 6. 
2. ΕδρΓβδδίοηβ αίΐίοίδία οΐιβ οΐΐΐ'βραδδα Ι’ιΐδο οΐαδδίοο β οίχο ίΓονα οοπ'ίδροηάθΐιζο 

αηοίχο ηοΐΐα Πη^αα ροροΙαΓβ. 8ί νβάαηο, αΐ π^α&ΓοΙο, ^1ί βδβηχρϊ ίη Τβιηίδίίο (ο£γ. 
Τίχβιη., ογ 4 = 78,22; 7 = 150,6; 13 = 245,8), ίη ΤβοΠΙαίΙο 8ϊιηοοα11α (ο£γ. Ε ί 1χ β 1, 

ρ. 13), ίη ΡδβΙΙο (ο£γ. Β 6 1ι I ί 138), ίη Ειΐδίαζίο (ο£γ. \¥ ϊ γ ί 1ι, ρ. 98), ίη 8£Γαηζβ 
(ο£γ. νοη 8 ί β ρ δ 1ί ί, ρ. 177). 

3. ϋΐν. 5, 32 Ι)ϊ$ 8, 97, 227, 384 ΰΐε 14, 34, 37 20, 16, 26. 

4. 0£γ. Μ ο ιι 1 ί ο η, ρρ. 262 - 263. 
5. Ε’ιΐδο δίπιηίθηίαΐβ άί έν β αίίβδίαίο ρΓθβδο ίχιίΐί ^ίί αηίοΓΐ, (1ί Ιβηάβηζα 

αΐΐίοίδία β ηοη : ηο^ΐί δΟΓΗΙορί ηβοίβδίαηιβηίαΓΐ (ο£γ. Μ ο χι I I ο η, ρ. 261), ίη Τβ- 

ιηίδΐίο (ο£γ. Τίιβχη., ογ. 2 = 40,16;21 = 45,8), ίη δίηβδίο (ο£γ. Ρ γ ί I ζ, ρ. 140), 

ηβΐΐα 1Ιί$ΙοΓΪα Σαιιβίαοα (ο£γ. Ε ί η η β γ, ρ. 34), ίη ΤβοάοΓΟ <3ί ΡβίΓα (ο£γ. ϋββηβΓ1, 

ρ. 124), ίη Τβοίίΐαΐίο δίηιοοαΙΙα (ο£γ. Ε ί 5 ο I, ρ. 13), ίη Οβηβδίο (ο£γ. β γ η β γ, 
ρ. 293), ίη Εχΐδίαζίο (ο£γ. λ¥ί γ ί 1ι, ρ. 97), ίη 8£ι·αηζο {ο£γ. νοη ΒΙβρδΕί,ρ. 177). 

6. Αηοΐιβ ηβί ραρίΓί ίοίβηιαίοί (ο£γ. Μ α γ δ β γ, ρ. 353). 

7. II δΐ^ηίίίοαίο οαηδαΐβ β ρΓβδβηίβ αηοίχο ηβί ΝΤ {ο£γ. Β1αδδ-ϋο1)Γαη- 
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Οοη 8ΘΠ80 ΙβιηροΓβΙβ 81 ΐ,Γονα ίη 1, 291 έν πολλοίς ετεσι τάς άρε- 

τάς κατορθώσας 1, 403 ούτως ήπάτησαν οί δαίμονες πολλάκις εν ννκτί 1; 

β ρΓβδβηίβ, 8θΐϊΐρΓβ οοη ραβδίο δί^ηίίίοαίο, αηοΐιβ ίη ηηίοηβ οοη Γίηίί- 

ηίίο 2: 16, 2 εν τω προσφέρειν τω θεώ τά δώρα ; ίηάίοα ρίύ ρΓβοίδαιηβηΙβ 
^αϊ ίβιηρί άί’ ίη 8, 63 έν τοΐς */ονλ.ιανον καιρόΐς 8, 152 έν τω καιοώ τον 

Φαραώ; βρβοίίίοα άβίβπηπιβίθ οίΓοοδίαηζβ ίη 1, 333, 393 8, 342. 

ΕδρΓβδδίοηί ραΗίοοΙαπ 8οηο ΓίδοοπάΓαΜί ίη 8, 179 έν ύποψίαις είναι 

9, 66 εν έκστάσει γενόμενος 14, 15 εν τω ληστρικά) τόπφ υπάρχων ; Ια οο- 

δίπιζίοηβ έν χερσιν έχειν β ρΓβδβηίθ ίη 1, 215, 316 10, 142 14, 40 22, 16. 

Έπί 

Ε υβαΐα ρΓβίβΓβηζίαϊιηβηίβ οοη Γαοοιίδαϋνο ηβΐ ναΙοΓβ Ιοοαίίνο 
ρβΓ ίηάίοβΓβ πιονίιηβηίο νβΓδο ηηαίουηο ο ηααίοοδα, ίη δβηδο οοηοΓβΙο: 

1, 376 επί την έρημον πάλιν έχώρει 3 θ ϊί^υΓαΐο : ρτοί, 74 έπί την έξήγησιν 

ταντην έχοόρησα 4; αηοΐιβ ρβΓ ίηάίοαΓβ βδίβηδίοηβ ηβΐΐο δραζίο : 8, 313 έπί 

την γην εαυτόν έξαπλώσας 26, 46 επί τό χείλος τον βόθρον εκτεταμένων 26, 

35, ηοΐ δί^ηίίίοαίο άί "δη, δορΓα’ : 9, 63 άμμον πολλ.ήν έπί τό ζώον έσώρεν- 

σαν 5 βά ίη 0[αβ11ο άί 'ρΓβδδο’ οοη ηοηιί άί ρβΓβοηα : 12, 28 ή <5έ εύθνς έπ 
αυτόν ώρμησεν. δβηιρΓβ οοη Γαοοηδβίΐνο ηβί ναΙοΓβ Ιοοαίίνο, ιηα οοη 
νβΓύί άί δίαίο άί ροδίο άβΐ οίβδδίοο §βηί!ίνο ο άαϋνο ποογγθ ίη 10, 23 

ενρέθη . .. έπί τά δώματα 10, 82 ατήθι μικρόν έπ αυτό 6, 1. 

ΚίιηαΓοΙιβνοΙβ θ Ι’θδρΓΘδδίοηβ έπί πρόσωπον έπί την γην : 8,213, 305. 

II ναΐοΐ’6 Ιβιηροι·α1β δία αά ίηάίοαΓβ ρβΓ Ιο ρίύ Ια άυΐ’αία 7 1, 427 

π ο γ, § 219), ίη ΡίΙοδίΓαΙο (οΓγ. 8 ο 1ι ίη ί <1, IV ρ. 449), ίη Οβηβδίο (οΓγ. λν θ ΐ'- 
ηβτ, ρ. 293), ΐη ΡδβΙΙο (ο£γ. Β δ Ιι 1 ί £, ρ. 138), ίη δίΓαηζβ (βΓι\ νοη δίορβίεί, 
ρ. 177). 

1. ΟΓγ. ρνοΐ., 47 2, 23, 67 5, 14 7, 15,16 8, 14, 46 θίδ 98,157, 364, 365 9, 1 10, 

118, 133 11, 6,10,29 Ηδ 14, 42, 70, 76 18, 5 20, 4, 58 βρίΐ., 17, 53. 

2. ΚίοοΓΓθ αηβίιβ ίη Μαΐαΐα (οΓγ. 4Υ β ί ο γ ίι ο 11, ρ. 46). 

3. ΟΓγ. 2,68,359 2,26,30 5,29,30,74,87,188,321 .9,13 10, 42, 50, 71,121 

22,8 12, 25,29,31,47,51 24,85,86 19,17,47 21, 52,83 24,3; αηοϊιβ οοη ηοηιί άί 
οίίίη ο Γβ§;ίοηβ : ρεοΐ., 2 2, 23 22, 7 βρϊΐ., 33, 52. 

4. ΟΓγ. ργοΙ., 13 2,106,143,251, 334, 338, 347 10, 59 25,58 2-5,12. 

5. ΟΓγ. 7,3 8, 6 9,9,53 29,59 12, 54 29,45 22,13 βρίΐ., 31,48. 

6. ΟΓγ. -ΤαηηβΓίδ, § 1583; V ο £ β δ β γ, ρ. 28. Εδθΐηρί ποογγοπο αη- 

βΒβ ηοί ραρίπ ίοΐβπιαίοί (οΓγ. Μ α γ & β γ, ρ. 369), ηβί ΝΤ (οΓγ. Β 1 α. δ δ - ϋ β- 
5 γ ιι η η 6 γ, § 233; Μ ο ιι I ί ο η, ρ. 174), ηβΐΐα ΗΐβίοΗα Σαιΐδΐαοα (οΓγ. Ιι ί η- 

η β γ, ρ. 53), ίη Οίοναηηί Εΐββιηοη (οΓγ. υ δ β η β γ3, ρ. 51), ίη Οβηβδίο (οΓγ. Λ¥ β γ- 

η β γ, ρ. 295), ίη Ευδίαζίο {οΓγ. IV ί ν ί ίι, ρ. 101). 

7. ζίαβδί’αδο, £ίη πδοοηίΓαίηΙβ ηβΐ £Γββο οΐαδδίβο (οΓγ. Κ ϋ Ιι.- Ο., ρ. 504), 

Ιια ιηα^ίοΓβ δνίίυρρο ίη βροοα ΙαΓάοαηίίβα. Οοοογγθ ηοί ρηρίπ ίοίβιη&ίοί (οΓγ. Μ α γ- 

135 

η μ ιν διηγούμενος. . . έπί τρεις ημέρας 2, 49 γήϊον βρώμα έπί τρία έτη γενσα- 

μενον *, αηοΗβ ίη ηηίοηβ οοη ηη ηηηιβΓαΐΘ : 1, 77 9, 54. 

ΚίοοΓΓβ οοη 'προσκαλέω — οίιίαηιαΓβ α’; 1, 210 έπ έρωτα προσεκα¬ 

λείτο 20, 30, 31, 32, οοη 'προτρέπω = ββΟΓί&Γβ α’: 2, 42, 46, οοη 'σπεν- 

δ(ο — αδρίΓαΓβ α’: 14, 111, οοη 'πιστεύω — ανβΓ ίίάηοία ίη’: 8, 193 έπί- 

στευσαν πολλοί έπί τον κύριον 2. 

II Λ^αίοΐ’β αΛ7νβΓ6ία1β β ρΓβδβηίβ ηβΐΐβ βδρΓβδδΐοηί έπί πολύ (1, 210, 

261, 270) έπί μεϊζον (1, 314). 

Ιη ηηίοηβ οοΐ ά α ί ί ν ο ίια ρβΓ Ιο ρίύ ναΙοΓβ οαηβαΐβ, οοη ί νεώα 
αβββοΐιιηιη3 : 1, 188 ον δεί έπαίρεσθαί τινα έπί τοΐς εαυτόν κατορθοψασιν 

1, 238 καταννγείς επί ταϊς πολλαις άμαρτίαις 4, β δβηζα ύί βδδί : 10, 20 

διαβόητος έπί κακία γενόμενος 14, 71. 

υη αιηρίίαηιβηίο άί ςηβδίο ναΙοΓβ ροΓία α ςηβΐΐο ίίηαΐβ 5; 21, 62 

μη επ’ όλέθοω τών ψυχών τών ήμετέρων ο παράδεισος εκείνος γεγονεν; 

Οαυδαΐβ - δίΓηηιβηΐαΙβ 6 ραό βδδβΓβ οοηδίάβΓαία Ια οοδίπιζίοηβ ρι·β- 

δβηίβ ίη 12, 13 ονκ έπ* άρτιο μόνω ζήσεται άνθρο)πος, οίίαζίοηβ άαΐ ΝΤ 
ΝβΙ δί^ηίίίοαΐο 1οοαϋΛΓο γιοογιέ, αΐ ροδίο άί έν + άα!ίνο,? ρβΓ ίηάίοαΓβ 

δβηιρίίοβ δίαΐο 8, ηηα δοΐα νοίΐα ίη δβηβο οοηοΓβίο : 9, 24 μένειν ονν ημάς 

δ ο γ, ρ. 479) β ρίύ ΙαΓίΙί ϊη ΡδοΙΙο (οΓγ. Β ό Ιι 1 ί £, ρ. 149), Οοηθδίο (οΓγ. \ν θ γ η β γ, 
ρ. 295), Εηδίαζίο (οΓγ. 44γ ί γ 1 Ιι, ρ. 101). 

1. ΟΓγ. 2,436 6,3 29,147 11, 38 24, 24. 

2. υηα οοδίηιζίοηο δίηιίΐο β αϋβδίηία ίη Αοί. 9,42 (οΓγ. ΒΙ&δδΌθΙιηιη- 

η β γ, § 233). 
3. Ταΐβ οοδίηιζίοηο ποογγθ οοδΓαηΐΟΓηοηΓβ ηο^ΐί αηΓοή ίαΓάο&ηϋοΙιί β ί)ίζαηϋηί : 

δϊ ΓίίΓονα ηοί ΝΤ (οΓγ. Β 1 α 5 8 · ϋ ο Ιι γ υ η η θ γ, § 235), ροί ίη ΕϋοδίΓαίο 
{οΓγ. 8 ο Ιι ίη ί ά, IV ρ. 452), ίη ΤβιηίδΜο (οΓγ. ΤΙιθιώ., ον. 1 - 20,21; 2 = 32,3 βΐ 
ραδδϊηι), ίη δϊηβδίο {οΓγ. Ρ γ ί I ζ, ρ. 158), ηοΐΐα Ηϊδίοήα Σαιΐδΐαοα (οΓγ. Ε ί η η ό γ, 
ρ. 52), ίη Μοδοο (οΓγ. Μ ί Κ ο ν ί - Ο α I) γ ο ν β ί, ρ. 34), ίη Οίοναηηί Αηϋοοίιοηο 
(οΓγ. Β ϋ ^ β γ, ρ. 15), ίη ΤθοΓίΙαίίο 8ίηιοοαίΙ& (οΓγ. Ε ί 1) θ 1, ρ. 25), ίη Ο-οηβδίο 
(οΓγ. \ν ο γ η β γ, ρ. 295), ίη ΡδβΠο (ο£γ. Β ό Ιι Π ρ. 148), ίη Ευδίαζίο (οΓγ. 

\ν ΐ γ I ίι, ρ. 100) β(Ι ΐηΓίηο ίη 8ίΓ&η.ζβ (οΓγ. νοη 8 I β ρ 8 Ε ί, ρ. 184). 

4. ΟΓγ. 2,151 6,18 5,335,339 10, 122 ^2,36,38,78 23, 21. 

5. Ε’ιιδο ίίηαΐβ ποογγο αηοίιβ ηβί ραρίΓί ίοίβηιαίοί (οΓγ. Μ & γ δ β γ, ρ. 475), 

ηβΐ ΝΤ (οΓγ. Β1αδ8-Όοί)ΓηηηβΓ, § 235; Μ ο η 11 ο η, ρ. 272), ίη Απδϋάβ (οΓγ. 

8 ο ίι ηι ί ά, II ρ. 240), ίη ΕΙΐαηο (οΓγ. 8 ο Ιι πι ί <1, III ρ. 283), ίη ΡίΙοδίΓαίο (οΓγ. 

8 ο Ιι ίη ί ά, IV ρ. 452), ΐη Τβηιίδίίο {οΓγ. Τΐιβιη., ογ. 2 = 29,2 ; 4 = 78, 23;13 — 234, 

27 βί ραδβίιη), ίη 8ίηβδίο (οΓγ. Ρ γ ί ί ζ, ρ. 159), ίη Οίηηαπιο (οΓγ. Η ο γ πι α η η, 

ρ. 43). 
6. ΑηοΗο ηβΐΐα Ηίαίοήα Σαχίδΐαοα {οΓγ. Ε ΐ η η β γ, ρ. 52). 

7. ΟΓγ. ΜαίΐΚ. 4,4; Ι,ιιο. 4,4. 

8. I ν&ΙοΓΐ Ιοο&Γίνί οοΐ ^οηίίίνο ο άαϋνο δΐιΐιίδοοηο §;ΐά ηοί ρβποάο οΐαδδίοο 
ηηα ηοΐβνοίο άίηιίηυίζίοηβ οά ίη ^βηβΓβ δί αΙίβΓηαηο ροί δβηζα ρατίϊοοίαπ άίίΓβΓβηζβ. 
8ί νβόαηο, αΐ π^υαΓάο, §·1ί βδβηιρϊ ηβί ραρΐπ ίοίβηιαίβϊ (οΓγ. Μ α γ & β γ, ρρ. 471 - 472), 
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κελεύσας επί τφ τόπω β ίΐ§αΓ3ίο: 24, 2; υηα δοΐα νοίία ηβί δΐ^ηΐίΐβαίο 6ί 
'δα, δορΓθ’, οοηβΓβίο : 11, 2 επί τφ ποταμφ εύρεθέντες β ίί^ιιταίο : ρνοΐ., 

66 επί τφ) θεφ έπερείδονται βά ΐη ςαβίΐο βοΓΠδροηάβηίβ βΐ Ιαίΐηο ωτατη1: 

19, 32 επ δψεσι παντός τον πλήθους. 

Νβΐ δΐ^ηΐίίο&ίο ίβηιροΓαΙβ δρββΐίίοα ρβΓ Ιο ρΐύ Ια άιΐΓβία2 : 10, 86 έπϊ 

πολλαϊς ώραις . . . αυτόν μή δνόμενον 13, 18 επί τρισϊν ετεσιν υπό πέτραν 

τινα .. . 6ιετέλεσεν 21, 29 26, 28. 

Οοη ίΐ νθΓ^ο πείθω1 : 1, 200 8, 199; βοη 'πληρόοο: 8, 129, 138 9, 8. 

ΡβΓ βδίβηδΐοηβ (ϋ ςηβδί’υΐίΐιηο ναΐοΐ’β, αδδαπιβ 9ηβ1ιβ φΐβΐΐο άΐ 'π^ααπίο 
3, ρβΓ €[ΐι<ϊηίο βοηββΓηβ’, δοδίίίαίίνο (1ΐ περί β άμψί : 8, 224 έπ αυτφ ή 

προφητεία 'Ησαΐον λέγοντας 1, 380. 

Οοη, ΐΐ £βηιίίνο Βα ρβΓ Ιο ρΐύ Ια ίαηζΐοηβ Ιοοαίΐνα ύΐ 'δυ, δορΓα’: 
ρΐ'οΐ, 35 έπϊ γης ζώντες 3; β ρΓβδβηίβ αηοϊιβ ηβΐ δΐβηΐίΐβαίο βοΓΓίδροηίΙβιιίβ 
&1 Ιαίΐηο οοταηι4, οοιτιβ οοΐ άαίΐνο : 2, 72 έ?χγξας αυτόν έπι πάντων 2, 73 

10, 67 19, 18. 

ΡΓΘ0183 ΓαΓ^οηιβηίο οιιί βΐ δΐ πίβηδΟθ ηβΐ ύϊδβΟΓδο, οοηιβ §ία δΐ β 
ηοίαίο ρβΓ επί -\- άαίΐνο δ : 8, 132 πεπλήρωτο μέν γάρ επί τής έξ εθνών 

εκκλησίας τό προφητικόν τούτο λόγιον 8, 133, 288. 

Κατά 

Ε ρΓβδβηίβ ΐη ηηΐοηβ οοΐ £βηΐίΐνο β Γαοοαδαίΐνο; ΐί Γ9ρροΓίο ίΓ3 

<ριιββίΐ άαβ 03δί β άΐ 7 : 91 οοη υηα ηβίία ρΐ’βίβΓβηζα ςριΐηύΐ ρβΓ Γαοβυ- 

δθίϊνο ΓΪδρβίίΟ αΐ §βηΐίϊνο. 

Α (ΙΐίίβΓβηζα οΚβ ΐη δΐηβδΐο, Ρδβΐΐο β Οΐηηαιηο6, ϋ ναΐοΐ’β πια££ίθΓ- 

ηιβηίβ ΓΪδοοηίΓαίο ΐη ηηΐοηβ οοη Γαοοαδαίΐνο ο ςυβίΐο Ιοοάίΐνο 
δία οοη ΐ νβΓΒΐ άΐ ιηονΐηαβηίο οοηιβ δβιηρίίοβ ΐηάϊοαζΐοηβ ύΐ άΐΓβζίοηβ: 

1, 203 γνναικός ευμόρφου πλανώμένης κατά την έρημον 7 οΐιβ ΐη ραΓίΐοοΙατβ 

ίη δΐηβδΐο (οίΐ'. Ρ γ ΐ I ζ, ρ. 157), ηβΐΐδ ΙΗεΐοΠα Ζακχΐαοα (οίΓ. Ε ΐ η η β γ, ρ. 52), 

ΐη Μοδοο (οίι*. Μ ΐ Β β ν £ - Ο 3 Β γ ο ν β 2, ρ. 34), ΐη ΡδβΙΙο (οίΓ. Β ο Β 1 ΐ £, ρ. 

148), ίη Οΐηηδίηο (οίΓ. Η ο γ Γη α η η, ρ. 42). 

1. ΑηοΒβ ΐη Τβοίΐΐδίίο δίιηοοδίίδ (οίΓ. Β ΐ Β β 1, ρ. 25) ο<1 ΐη ΡδβΙΙο (οίΓ. 

Β ο Β 1 ί £, ρ. 148). 

2. ΟίΓ. 8 οΒ \ν γ ι β γ, ρ. 468. Ιη ραβδίο δΐ§·ηΐίΐθδίο γϊοογγο ΐη ΡοϋΒΐο (οίι\ 

Κ γ ο Β δ, ρ. 86), 8ίηβδΐο (οίΓ. Ρ γ ΐ 1 ζ, ρ. 158), ΟΙβηβδΐο (οίΓ. IV β γ η β γ, ρ. 295), 

Οίηηιυηο (οίΓ. Η 6 γ ηι η η η, ρ. 42). 

3. ΟΓγ. ρτοΐ., 37 7, 308, 332 3,7 3, 4,118, 33010, 2ο, 130 11,11, 23 12, 41 21, 64. 

4. Οοδί §ίδ οοοογγθ ηβΐ ΝΤ (οΓγ. ΒΙδδδ-ΌβΒπιηηβι*, § 234), β θ-ΐο- 
ναηηΐ ΑηίΐοοΒβηο (οίΓ. Η ϊί § β γ, ρ. 15). 

5. ΑηοΒβ ΐη Οίηηαηιο (ο£γ. II ϋ γ ΐη 3 η η, ρ. 41). 

6. ΟΓγ. Ρ γ ΐ ί ζ, ρ. 149; Β ό 1ι 1 ΐ £, ρ. 142; Η ο γ ΐη η η η, ρ. 48. 

7. ΟΓγ. 3,164,168 9,1 10,149 12, 79 14,18,27,88 19, 45 23,5. 

ΡβΓ Ιο δίαάίο άβΐ (ρ'βοο ΐη οροοα ίδΓ<1οδηΙΐθίΐ 137 

ηβΐ δΐ^ηΐίΐο&ίο Οι Ίαη^ο’ 1 26, 32 κατά την θαλασσίαν δχθαν έπι την Δίολ- 

κον άπερχόμενοι, 'ηβΐΐα Γβ§ΐοιΐθ άΐ , ρτβδδΟ 2 17, 1 ειδομεν δε και κατά την 

Θηβαίδα μονήν τινα 3; δΐ πίΓΟνη ηηοΐιβ οοη νβΓίύ ύϊ δί3ίο 4 : 13, 41 διήγεν 

δέ κατά τήν έρημον 3; οοη ηοηιΐ ύΐ οΐίία ο Γβ^ΐοηβ ΐηάΐοβ ΐί 1ηο§ο <1ΐ ογϊ- 

£Ϊηβ: 1, 10 των Αϊθιόπων των κατά τήν Συήνην ί]. 

Κΐ1βν3ηίΐ δοηο αηοϊιβ 1β ρΓβδβηζβ, οοηιβ ^ΐη ΐη βροοα οΐαδδΐοα, ύΐ 
ηιιβδία ρΓβροδΐζΐοηβ οοη ΐί ναΙοΓβ ύΐ ^δβοοηάο 9, οοηίοπηβ α'' : ρνοΐ., 28 

κατά τήν αυτόν διδασκαλίαν οι εν Αίγνπτω μονάχοι αγουσι 1, 61 κατ επι¬ 

στήμην αυτόν άναθρέψας 8. 

II ναΙοΓβ οαηβαΐβ 9 β αίίβδίαίο ΐη ρτοί., 32 κατά τήν πολιτείαν ένθεον 

αυτών .. . έχοντας ενέργειαν θεοειδή; ίαηζΐοηβ οααδαΐβ - οοηδβοηίΐνα 10 ριιό 
6886Γ6 οοηδΐύβΓαία ςηβΐία ρΓβδβηίβ ΐη 14, 128 πρεσβυτέρων τινών κατά 

άποκάλυψιν προς αυτόν έληλυθότων. 

Νβΐ δΐ^ηΐίΐοαίο ίβηιροΓαΙβ πβροηύβ αΐΐα άοπιαπύα ^ααηύο’: 1, 55 

γεννήσασα κατ εκείνην τήν ημέραν καθ’ ήν ο άνήρ αυτής τφ πατρι Ιωάν¬ 

νη σνντετύχ,ηκεν ιι; β τΐδοοηίΓαΒΐΙβ αηβΐιβ οοη λ^θΙοτθ άΐδί^'ΐΙιαίΪΛ^ο 12'2, 5/ 

1. ΟίΓ. 1 & η η η γ ΐ δ, § 1585; 8 ο )ι Λν γ ζ β γ, ρ. 478. Αηοϊιβ ΐη ΕηδΙηζΐο 

(οΓγ. ·\ν ΐ γ 11ι, ρ. 103). 

2. ΟΓγ. 8 ο 1ι λυ γ ζ β γ, ρ. 476. 

3. ΟίΓ. -5,11,19, 73,11 7-9,1 ερίΐ., 1,5,38. 

4 . Ιι’ΐηίΐίο&ζΐοηβ ΙοοαΙΐν&άί κατά + ηοοηδηίΐνο 3.1 ροβίο <1ΐ κατά Η- §βηΐϋνο ρβΓ 
ρτβοΐδαΓβ δΐδίο ο ρΓΟδδΐητΐίδ οοη ηοηιΐ (ϋ οΐίίδ ο Γβ^ΐοηβ δοηπΐδίδ υηη ιηδ^ΐοΓβ ίΓβ- 

ηυβηζδ ηβΐ ρβΓΪοάο ροδίοΐα.δδίοο. Οοδί ίΓονίαιηο «ατά + δοουδδίίνο ρβΓ ΐηάΐοδΓβ ΐηάίί- 

ίοΓβηίβΓηβηίβ ιηοίο ο δίαίο ο ρΓοδδΐιηίίδ δΐδ ηβί ρηρΐπ ίοίβιηδίοΐ (οίΓ. Μ δ γ δ β γ, 
ρρ. 430 - 432), οΗβ ίη Μοδοο (οίΓ. Η ΐ Ιι β ν έ - Ο δ 1) γ ο ν β δ, ρ. 36), Οβηβδίο (οίΓ. 

\¥ β γ η β γ, ρ. 295), ΐη ΡδβΙΙο (οΪγ. Β ο Ιι I ΐ §, ρ. 143), ΐη Οΐηηδίηο (οίΓ. Η ο γ- 

ιη δ η η, ρ. 48). 
5. Οίΐ'. -5,6,9 8,159, 330 9,30 79,43 7.2,6 73,41 29,38 27,55,56 βρίΐ, 44. 

6. ΟίΓ. 8, 136 βριΊ, 58. 
7. ΟίΓ. Κ η Ιι. - Ο., ρ. 478; 8 ο Ιι \ν γ ζ β γ, ρ. 49. Εδβηιρϊ (1ΐ φίβδί’υδο γϊοογ- 

ΐη ΡοϋΒίο (οίι*. Κ γ β Β δ, ρ. 140), ΐη Τβιηΐδίΐο (οίΓ. Τΐιβηι., ον 1 = 8,10;4 =75,3 α ραε- 

8Ϊηι), ΐη 8ΐηβδϊο (οϊγ. ϊ1 γ ΐ ί ζ, ρ. 149), ΐη Οΐβηβδΐο (οίΓ. \¥ β γ η β γ, ρ. 296), ΐη 
ΡδβΙΙο (οίΓ. Β ο Ιι Π §·, ρ. 144), ΐη Ειΐδίδζΐο (οίΓ. Λ¥ ΐ γ ϊ Ιι, ρ. 104). 

8. ΟίΓ. 7,46,145,267,433 3,89,312 9,11,37 79,134,186 72,89 77,42,68 

20, 78. 
9. Οίι*. Κ η Ιι. - Ο., ρ. 478. Αηοϊιβ ΐη ΡοΙίΒίο (οΓγ. Κ γ β Β δ, ρ. 139) βά ΐη 

Οβηβδίο (οΓγ. \ν β γ η β γ, ρ. 296). 

10. Αηοϊιβ ΐη ΕΐΙοδΙτδΙο (οίΓ. 8 ο Β ηι ΐ (1, IV ρ. 457). 

11. ΟίΓ. 7, 39, 296, 386 2, 20 3, 35, 58, 76,112,166, 210, 281, 326 79, 26,146, 221 

12,15 73,19. 
12. ΟίΓ. Κ ϋ Ιι. - Ο., ρ. 480; δ ο Β \ν γ ζ β γ, ρ. 477. Υδίοπ (ΙίδΙτΐΒιιΙΐνΐ δοηο 

ρΓβδβηΙΐ δηοΐιβ ηβί ρδρίπ ίοίβιηδίοΐ (ο£γ. Μ δ γ δ ο γ, ρ. 436), ΐη ΡΐΙοδίΓδΙο (οίΓ. 

8οΒιηΐοΙ, IV ρ. 457), ΐη δΐηβδΐο (οίΓ. Ε γ ΐ ί ζ, ρ. 150), ΐη ΡδβΙΙο {οίΓ. Β ο Ιι 1 ϊ §■, 
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καθ’ ημέραν προσκυνώ εγώ τφ έμω βασιλεϊΒ νηΙοΓβ ηννβι*Γ>ΐηΙβ Ιιη ϊη 5, 2 

ονκ έστιν είπεϊν κατ' αξίαν τά θαύματα 2. 

Ιη ηηΐοηβ οοΐ % β η ΐ ί ΐ ν ο β ρΓθδβηίβ ηβΐ δΐ§ηΐίΐοηΙο <ϋ 'οοηίΓο’ 

ηβϊ οοηίτοηΓΐ άΐ ρβΓδοηβ, ηπιρΐηπιβηίβ πδοοηίΓηΊη ηβΐΐη οίηδδΐοΐίη β οΚβ 

πηιηηβ οοδίαηίβ ηηούβ ηβΙΓβνοΙιιζΐοηβ άβΐΐη 1ΐη§ιιη ροδίοίηδδΐβα 3: ^,4 

μηδέ όργισθήναι κατά τίνος 14. 76 κρίσιν πονηράν κατ' ονδενός ποτέ εξενή- 

νοχα. Οοη νθίοΐ’β Ιοοηίήνο 4 οοιηβ δΟδΐϋυϋνη <1ΐ επί, ηβϊ δβηβο <ϋ 'δΐι, 

δορΓη’ γϊοογγθ· ΐη 1, 73 λευκώματα κατά τών κορών ποιήσασα, β ηβϊ δΐ^ηΐΙΕ 

οβίο ρϊύ δρβοΐίΐοο άΐ 'βοηίΓΟ 1η οοιτβηίβ άβΐ ίίυιηβ’ ΐη 11, 11 άνελθόντες 

κατά τον ρεύματος. 

Ιη δοβΓΐΙυζΐοηβ άβΐ §βηϋίνο θ£§βΙ1ίνο οοοογγθ ΐη 2, 33 β 24, 42 την 

κατά τών δαιμόνων έλασίαν. 

Μετά 

II Γ&ρρΟΓίο Ινη ΐ (Ιηβ οηδί, £βηΐΙΐνο β ηοοιίδηίΐνο, οοη βηί δΐ οοδίΓαΐδοβ 

1η ρΓβροδΐζΐοηβ, ιηο&ίΓη ηηη ροβροηάβΓηηζη ύβΐ ρπιηο (31: 17). II ηοδίΓΟ 

Ιβδίο οοηίβπηη, ςυΐηάΐ, ΓίηοΓβηιβηίο <ϋ ςηβδίη οοδίπιζΐοηβ ηβΙΓηδο (1ΐ 

μετά, ΐηοΓβιηβηίο Γβ^ΐδίΓηΐο η ρηΓίίΐ’β άηί ρηρΐπ Ιοίβιηηΐοΐ η^ΐΐ δοπί- 

Ιογϊ ηβοίβδίηιηβηΐηπ, η Ροΐΐΐοίο, Ευοΐηηο β ροΐ ηηοοι-η Ρδβΐΐο, Οβηβδΐο, 

δίτηηζβ. 8ο1ο Οΐηηηπιο δΐ ηΐΐοηΐηηη (1η ^υβδίο ^βηβΐ’βΐβ ΐηάΐπζζο οοη 1η 

δπη ρΓβίβΓβηζη ρβΓ Γηββιίδηΐίνο, ηιβηΐΓβ ηβΐΐη ΗίεΙοηα Ι,αηδΐαεα 1β (Ιηβ 

οοδίπιζΐοηΐ δΐ βςηίνηΐ^οηο 5. Κΐδρβίΐο η συν, οιιΐ δΐ ηίΐΐηηοη ΐη ιηοΐίΐ δΐ§ηΐ- 

Γίοηΐΐ, δΐ ηοΐη ηηη οβΓίη ρΓβνηΙβηζη, ηβΐΐη ΗίεΙοΗα ιηοηαοΐιοπιιη, ρβΓ 

μετά : ΐΐ ΓηρροΗο ίΐ'η 1β άιιβ ρΓβροδΐζίοηΐ, οοιηβ τίδηΐΐη ύαΐΐη Ιη^βΠη 

I, ό (Η 44 : 31 ι!. 

ρ. 144), ΐη Οΐηηηπιο (οΓγ. Η ο γ ιη η η η, ρ. 50), ΐη δίΓαηζβ (οΓγ. ν ο η δ Γ β ρ- 

8 1ί ΐ, ρ. 191). 
1. ΟΓγ. 2,50 7,12 5, 89, 319, 354, 360 10,189 11,26. 

2. ΟΓγ. δ, 377 10,114,126 12,4 15, Ιο. 

3. ΟΓγ. Κ 0 Ιι. - 6., ρ. 476. Οοη Ιηΐβ δΐ^ηΐίΐοαίο ηρρηΓβ, ΐηίηΐϋ, ηηοΐιο ΐη Ρο- 

1ϋ>ΐο (οΓγ. Κ γ β 8, ρ. 130), ηβϊ ΝΤ (οίι*. Β 1 8 5 δ - ϋ β 1) γ « η η θ γ, § 225), 

ΐη δΐηβδίο (οΓγ. ΓγϊΙζ, ρ. 151), ΐη ΤβοΓΐΙηΓΙο δΐιηοοηίΓη (οΓγ. - Β ΐ 1) β I, ρ. 20), 

ΐη Ρδβΐΐο (οΓγ. Β 0 1ι 1 ΐ £, ρ. 142), ΐη Οΐηηαιηο (ο!γ. Η ο γ ιη η η η, ρ. 47). 

4. Κατά ΙοοαΙΐνα βοΐ £βηίίΐνο β αίΓβδΓαία ΓαΓαιηβηίβ ηβΐΐα Ιατάη §Γβοΐία; οΐ δοηο 
οοηιυηψιβ βδβιηρί ηβϊραρΐπ ΙοΙοηιαΐοΐ {οΓγ. Μαγδβτ, ρ. 428), ηβΙΝΤ (οΓγ. ΒΙαδδ- 

ϋ 6 I) γ ΐ) η η ο γ, § 225), ΐη Τβιηΐδϋο (οΓγ. Τΐιβιη., οι\ 20=7,10 ; 21=38, 2), ΐη 
δίηβδΐο (οΓγ. Ρ γ ΐ ί ζ, ρ. 143), ηβΐΐα. Ηίβίοήα. Εαηαίαοα {οΓγ. Ο ΐ η η β γ, ρ. 55). 

5. δΐ νβίΐηηο, »1 γϊ^&γ4ο, §1ΐ βδβηιρΐ ηβϊ ρ&ρΐή Ιοίβιηίχΐοΐ (οΓγ. Μ η γ δ β γ, 

ρ. 440), ηβϊ ΝΤ (οΓγ. Μ ο ιι 1 ί ο η, ρ. 269), ηβΐΐη Ηίεΐονία Κακείαοα (οΓγ. Ο ΐ η η β γ, 

ρ. 28), ΐη ΰτβηβδΐο (οΓγ. \ν β γ η β γ, ρ. 289), ΐη Ρδβΐΐο (οΓγ. Β δ ϊι 1 ΐ £, ρ. 133), Οΐη- 

ηηηιο (οΓγ. Η ο γ ιη η η η, ρ. 21), ΐη δίΐ'ηηζβ (οΓγ. ν ο η 8 ί β ρ δ 1ε ΐ, ρ. 142). 

6. δη) 1*1180 <1ΐ ανν β μετά οΓγ. Μ ο ηι ιη δ ο η, ρρ. 1-662, 

Ρογ Ιο δίυ<1ΐο ίΐβΐ {τγθοο ΐη οροοη ΙηΓίΙοηηΓΐο» 139 

Γη υηίοηβ οοΐ § β η ΐ Β ί ο ρΓβοΐδη ρβρ Ιο ρΐύ 1η οοηιιιηηηζη, Γιι- 

ηΐοηβ, οοη ρβΓδοηβ 1 : 8, 164 βακχεύοντες μετά τοϋ πλήθους, 6 οοη οοδβ 2; 

20, 29 οι μέν μετά ϋόατος ήμΐν προϋπήντησαν. 

Ε ρΓβδβηΙβ ΐηνβοβ άβΐ <3ηϋνο δίΓυηιβηίηΙβ3 ΐη 1, 383 μετά καμάτου 
τον άρτον εαυτόν π οριζόμενος. 

II νηΙοΓβ <1ΐ ηιοάο ο ΓηηηίβΓη4 β πδθοηΐΓηΓ>ΐ1β ΐη 8, 303 οι μετά σπον¬ 

δής προσδραμόντες 10, 163 μετά απειλής αντώ λ.έγοντα 5. 

Οοη Γη ο ο ιι δ η ί ΐ λγ ο β ηΐίβδίηίη δοΐο οοΐ δΐ§;ηΐίΐοη1ο 6ΐ Μορο’ 

ΐη 1,11 μετά τρεις ημέρας άνέβλεψεν 6. 

Παρά 

II οοηίΓοηίο 1ι·η ΐ ΐΓβ οηδΐ οοη ουΐ β οοδίΐ’αΐΐη β ηβΐΐηιηβηίβ ίηνοΓβ- 

νοίβ ηΐ §βηΐίΪΛ^ο, οΐιβ βίίβΐϋνηπιβηΐβ ιηηηίΐβηβ ΐη πιοΐΐΐ ηιιΐοπ άβΐ ρβποάο 

ροδίοίηδδΐοο ηηη ροδΐζΐοηβ άί ρΓβ<1οηιΐηΐο 7. 

Οοΐ § β η ΐ ί ΐ ν ο δΐ πδοοη1ι*η ρβΓ Ιο ρΐύ οοΐ υθγΜ ύΐ 'οΙιΐβύβΓβ, 

(ΙοηιηικΙηΓβ’ : 10, 88 έπυνθάνοντο παρ' αυτόν; 'ηδοοΙίηΓβ, δβηίΐΓβ*: 8, 344 

παρ' αυτόν και τών άλάων άκονοντες; 'ηρρΓβηάβΓβ, νβηΪΓβ η οοηοδοβηζη5: 

6, 22 παρά πολλών και παρ' αυτόν εκείνου έμάθομεν ; ^ποβνβΓβ’ : 8, 101 
όταν δέ καί θαυμάτων έπίδειξιν παρά θεόν λάβη τις 8. 

I . ΟΓγ. 1,252 5,2,59,65,72,379 10, 197 14, 32,106 20, 83 21, 99. 

2. ΟΓγ. 5, 280 9, 60 10, 169. 

3. ΟΓγ. 1 8 η η 3 γ ΐ β, § 1605; Κ η Ιι. - Ο., ρ. 506. Κϊοογγο ηηοΐιο ηοΐΐη 
Ηΐβίοηα Ιαιιεΐαοα (οΓγ. Ο ί η η β γ, ρ. 58), Ρδβΐΐο (οΓγ. Β ο Ιι 1 ΐ ρ. 144), ΕιΐδΓαζίο 
(οΓγ. \ν ΐ γ ί, Ιι, ρ. 106), Οΐηηηηιο (οΓγ. Η 6 γ ηι η η η, ρ. 51), δίΓαηζβ (οΓγ. ν ο η 
8 I β ρ δ 1<. ΐ, ρ. 195). 

4. Εδβηιρι άΐ ςυββΐ’αδο ηηοΐιβ ΐη ΤβοΓΐΙηΙΙο δΐηιοο&Ιίη (οίι*. Ε ΐ 1) β 1, ρ. 22), 

Οβηβδΐο {οΓγ. Λν β ι* η β γ, ρ. 297), δίΓαηζβ (οΓγ. ν ο η 8 ί θ ρ 8 Ιί ΐ, ρ. 195). 

5. ΟΓγ. 1,356 5,262 0,17 12, 75 14, 8 25,11. 

6. ΟΓγ. 1,111,317,331 5,195,307 0, 46,61 10, 65 11,16 11,5,92 22,7 24, 
13, 24, 38 25, 10. 

7. II £βηΐΙΐνο β ΐηΓαίΐΐ ΐΐ οαδο ρΓβίβπΙο αηβΐιβ ΐη Τβιηΐδίΐο, ηβΐΐα Ηΐείοτία 
Σατιεϊαεα (οΓγ. I ί η η β γ, ρ. 28), ΐη Οβηβδΐο (οΓγ. 4¥ β γ η β γ, ρ. 290); ΡδβΠο (οΓγ. 

Β δ Ιι I ΐ ες, ρ. 76), β Οίηηαηιο (οΓγ. Η ο γ ηι α η η, ρ. 21) αάβΓΐδβοηο ΐηνβοβ ηια£- 

^ΐοΓηιβηίβ αΐΐα βοδίταζΐοηβ οοη Γααβαδαΐΐνο. 

8. Βα οοδίΓαζΐοηβ άί παρά + ^βηΐίίνο βοη ςυβδίΐ υογΒϊ αρραΓΟ ^ΐα ΐη βροβα 
βίαδδΐοα, ιηα νΐβηβ αάορβΓαία οοη υηα ββΓία ίΓβηηβηζα άαΐ ρβηοάο βΐίβηΐδϋοο ΐη ροΐ; 

ό πδΟοηίΓαίήΙβ αηοΐιβ ΐη Τοηιΐδίΐο (οΓγ. ΤΙιβηι., οι· 3=66, 4; 20 = 7,19 ; 23 = 84, 16 

α. ραεείηι), ΐη δΐηβδίο (οΓγ. Ρ γ ΐ Γ ζ, ρ. 163), ηβΐΐα ΗίεΐοΗα Σαιιεΐαοα (οΓγ. Β ΐ η η β γ, 
ρ. 59), ίη Οβηβδΐο {οΓγ. ¥ β Γη θ γ, ρ. 297), ΐη Ρδβΐΐο (οίι*. Β ό Ιι 1 ΐ £, ρ. 149). 

Κΐ^ηαΓάοαΐ νβΓίιΐ άΐ 'οΙιΐβάβΓβ, άοηιαηάαΓβ’ηβϊ ΙβδΙο βδαιηΐηαίο οΓγ. αηοΐιβ 1,10,173, 

205 5, 109, 250, 333 11, 32 12, 44 14, 9, 13, 21 21, 8, 17 ; 'οδβοΙΙαΓβ, δβηϋΓβ’ οίι·. 
1, 18 5, 34, 49, 107 24, 6 ; 'αρρΓβηάβΓθ, νβηΐΓβ α βοηοδββηζα’ οΓγ. 1, 269 5, 25 5, 302, 
350, 352; 'ηοβνβΓβ’ οΓγ. 10, 30. 
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II λγ8.1ογ6 οπ^ίηηπο οίηδδίοο 'άη ρ&Ηβ άί’ β ηίίθδίηίο ηηα δοΐη νοΚα 

ίη 14, 60 παρά θεοϋ λέγεις έληλνθέναι. 
ΕΓβηυβηίβ β ΐηνβοθ 1η δοδίίίυζίοηβ άί υπό + £βηίίίνο οοη ΐ νβιΊη 

ρηδδίνί 1 : 8, 41 ή τροφή αντον ... παρά θεοϋ έξ αμήχανου έχορηγεϊτο 19, 

14 μηδέν σοι των παρά σου εϊρημένων εις αμαρτίαν λογίσηται '2. 
ΚίοοΓΓβ ηΐ ροβίο 6θ1 δβηιρίίοβ £βηίίίνο, υδο ρΓθίίηηίθηίθ ροδίοίηδ- 

δίοο5 6: 1, 234 τής παρά τον έλεήμονος θεοϋ φιλανθρωπίας. 

0οί ά & ΐ ί ν ο Γιιηίοο δί^ηίίίοοίο ρΓβδβηίβ ό ςηβΐΐο Ιοοαϋνο <ϋ 
^ρτβδδο’: 1, 14 παρά τοϊς βασιλεϋσιν ευδοκιμήσεις 4, Γνίοίηο η1 : 21, 7 παρα 

τω μεγάλοι άνδρί πάτοι Άντωνίω εργαζόμενον. 

Εα οοδίηιζίοηβ οοη 1’ηοοηδηίίνο Ιιη ρβι* Ιο ρίύ νηΙοΓβ οοηι- 

ρηΓ&ίίνο 5 : 1, 320 ώς ήδη τι παρά τούς άλλους ανθρώπους μεϊζον [τι] κε~ 

κτημένος, 8, 102 ώς ήδη τι παρά τούς άλλους τετιμημένος 
ΤΙ νηΙοΓβ ηννβΓίηηΙβ β ρΓβδβηίβ ίη 1, 379 παρά μικρόν συνετέλεσάν με 

εν τη γή 
II δί^ηϊίίοηίο ηάύίίίνο <Ιί 'οΙΙγθ η, ηΐ <ϋ 1η’ - γϊοογγθ ίη 5, 5 ώς άλλην 

είναι παρ’ αυτήν τήν έξω πάλιν. 

Ιη 9, 67 (έκειτο ... ο παϊς εν τω χωρία) παρά τήν έρημον) 81 ρυο ηοίηΐ’β 

ιιηη οβΓία οοηίυδίοηβ ϊγα Γηδο Ιοοηίίνο <3ί παρά + άηίίνο οοη ηηβΐΐο άί 

παρά + ηοοηδηίίνο Β. 

1. φιιβδί’ϋδο <Β παρά + £βηίΙ.ίνο οοί νβΓίοί ραβδίνί, Γ3ΐ*ο ηβΐ £Γβοο βίϋοο, Ιια 
αη οβίΐο ίηοΓβιηβηΙο ηβί ρβποάο ροδίοΐοδδίοο (ο£γ. 8 ο 1ι ·\ν γ ζ β γ, ρ. 498); αρροτο 
ηθΐ ραρίπ ί,οίβιηηίοί (οίι*. ΜαρβΡ, ρρ. 484 - 487), ίη Ρίΐοδίχηΐο (οΓγ. 8 ο Ιι ίη ί ά, 
IV ρ. 460), ίη Τοιηίβϋο (ο£γ. Τΐιβιη., ον. 6 = 120,1 ; 7=144, 3; 8 = 164, 23 βΐ ραβδίοι), 
ίη 8ίηβδίο (ο£γ. Ρ γ ί I ζ, ρ. 163), ηοΐΐα Ηίβίοτία Ιαιΐδίαοα (ο£γ. Ε ί η η ό γ, ρ. 59), 

ίη Οβηβδίο (οΓγ. \ν β γ η β γ, ρ. 286), ίη Οίηηηηιο (οίρ. Η ο γ πι 3 η η, ρ. 52). 

2. 0£γ. 2,37,368 2,32 5,261,265 20,440,180,184 11, 6 13, 47 19,12 22,32, 

3. 0£γ. I & η η α γ ί 8, § 1629. 
4. ΟΤγ. ρνοί, 45,59 2,19 6,4,10 5,122 10, 144 25, 7,14 22,91. 

5. ΙΡυδο οοηιρ9.Γ3ιΙίνο 6ί παρά β &ίΙβ8ΐ&Ιο ^ί» ηβΐ ρβΐ'ίοάο οΐαβδίοο (οΓγ. 8 ο 1ι \\· 
ζ ο γ, ρ. 496), ηβΐ ΝΤ (ο£γ. ΒΙ&βδ-ϋβ&πιηηβΓ, § 236), ίη Απδίίάβ (οϊρ. 

8ό Τι ηι ί ά, II ρ. 240), ίη ΡϊΙοδί,ΓηΙο (ο£γ. 8 ο 1ι ίη ί ά, IV ρ. 461), Τοηιίδίίο (ο|&*. 

ΤΙιοηι,, οι· 9 = 190,21). ΡΓορπο άοΐ §τβοο ροδίοΐίΐδδίοο 6 ίηνβοβ Ι’αοοοιηρ&^ηαηιβηΐο 
άί οοάβδία ρΓβροδίζίοηβ οοη 3££βίΙίνο <Ιί £Γ3άο ροδίϋνο οοδί οοιηβ δί πίτον» ηηοΐιβ 
ηβί ΝΤ (οΓγ. Β 1 α 8 8 - ϋ ο 1) γ υ η η θ γ, § 236), ίη Μοδοο (οϊτ. Μ Πι β ν 2 - Ο α- 

I) γ ο ν β ί, ρ. 37) οά ίη Ρδβΐΐο (οίι*. 13 ο Κ I ί §·, ρ. 150). 

6. €£γ. 5,149 20,188. 
7. 0£γ. 2,318,835, 378 6» 5,90,94,258 13,29. 
8. 0£ι\ I & η η η γ ί δ, § 1614. ΑτκΛβ ίη ΤβιηίδΙίο (ο£γ. Τΐιβηι., ον 7 = 144, 23; 

18 = 319,3; 23 = 84,27). 
9. ΟΓγ. I 3 η η 3 γ ί δ, § 1631. Αηοΐιβ ίη ΤοιηίδΙίο (ο£γ. Τΐιβηι., ον 2 = 47, 1; 

7 = 128, 10; 143, 20). 

Περί 

Εα ρΓβροδΐζΐοηβ θ ηΐΐβδί&ΐα βοΐο ίη οοδΤΓηζίοηβ οοΐ §βηίΙίνο β Γηο- 

οηδαίίνο; ίΐ ά&Τ^ο, οΚβ Γίδιιΐΐα ρΓβδβηίβ, ηηοΚβ 8β ΓηΓ&ηιβηΤβ, ίη Ρίΐο- 

δί-Γ&ίο, Ρδβΐΐο, Εηδί&ζίο, Οίηηηπιο, ηοη Ιιη πδοοηί,ΓΟ ηβΐ ηοδίΓΟ ίοδίο1. 

Π Γ&ρροΓίο ΐΓη ί άηβ οηδί ό ηβίίηιηβηΐβ ΤηνοΓβνοΙβ ηΐ § β η ί ϊ ί ν ο, 

οΐιβ (ΤηΙί,Γη ρηΗβ β Γβ^ίδΐΓηΤο δβιηρΓβ ηβΐ δί^ηίίίοηίο άί "ίηίοΓηο η, 

δΐι’ δία ηβί ΤίΤοΙί άθΐΐβ δίη^οΐβ νίίβ άβί πιοη&οί οΐιβ ηβΐ Ιθδίο: 1, 315 έθάρ- 

ρει περί τής άμεΐνονος εαυτόν λ.ήξεως. 
8οηο ΓίδΟοηίΓ&ΡίΙϊ άυθ δοΐί ο&δί άί ηη ν&ΙοΓβ δοδϋΐηΐίνο <1ί υπέρ 

ηβί δί^ηίίίοηίο άΐ ?η ίανοΓβ άϊ’ 2: 1, 24 περί αυτής νπερεύξηται 1, 45 ηνξά- 

μην περί σου. 

Οοη Γη ο ο η δ & 1 ί λ7 8 9 ο Εη ^βηβΓηΙπιβηΙβ ίιιηζΐοηθ Ιοοηΐίνη : 2, 10 

οι περί αυτόν πατέρες 8, 44 λέντιον μικρόν περί τήν κεφαλήν αντον 3; ηηοΐιβ 

ηθΐ δί^ηίίίοηΐο άί Γνίοίηο η’ : 6, 27 ήν γάρ ϊδ&ϊν ίχνη βουβάλων . .. περί τήν 

μονήν αντον. 

Νβΐ δί^ηίίίοηΐο άί Γπ^ηηΓ(1ο η’, οοη οοδβ γϊοογγθ ίη 8,152 αί περί ταντα 
χρεϊαι 21, 72 ώς αυτός άνορέκτως έχων περί το βρώμα 'θ "ηθΐ π§υ&Γ(ϋ 

Οι1 οοη ρβΓδοηβ: 20, 44 αγάπην δέ τοσαύτην είχον . .. περί τήν λοιπήν 

αδελφότητα. 

Ε ρΓβδβηίβ οοη άσχολέω ηβί δί^ηίίίοηίο 6ί "ηΛ'βΓ οποη άϊ, οοοιιρηΐ'δί 

άί’ : 1, 413, 418 8, 15ά. 

II νηΙοΓβ (ϋ οηπύηηιηβηΐο ο ίΓηδίοηηηζίοηβ θ ΓΪδθοηίΓηΙ)ί1β ίη 10, 29 

εί βονλει μεταβαλεϊν τον τρόπον περί τήν αρετήν. 

Πρό 

Μοίίο τηΓη, Κη ρβΓ Ιο ρίύ ίΐ νηΙοΓβ ίβιηροΓηΙβ άί 'ρπηιη ύί’ : 1, 242 

πρό θανάτου έν τοϊς νεκροταφίοις εαυτόν κατακλείσας *. 

£ ηίίβδίηίο ηη δοΐο θδβηιρίο οοη δί^ηίίίοηίο Ιοοηίίνο : 12, 83 πρό 

1. ΑΙ π£ΐΐ3Γ<1ο δί νβάηηο ^1ί βδβητ,ρϊ ίη ΓϊΙοδίΓαίο (ο£γ. 8 ο Γ ηι ί ά, IV ρ. 
462), ίη ΡδβΙΙο (ο£γ. Β 6 Ιι 1 ί £, ρ. 152), ίη Οίηηηιηο (ο£γ. Η 6 γ γπ 3 η η, ρ. 57), 

ΕιΐδΙαζίο (ο£γ. \ν ί Γ ί Η, ρ. 109). 
2. 0£γ. 8 ο Ιι λν γ ζ ο γ, ρ. 503. Οοδί αηοΐιο ίη ΤβιηίδΙίο (οΓγ. Τίιβηι., ον 3 = 

59, 27). 
3. 0£γ. 2,3 5,270,275 20,27 20,43. 

4. 6£γ. 6, 9 5, 243, 307 10, 17, 155 22, 2, 66,119 27,14 21, 2 22, 1. 

5. II νηΙοΓβ Ιοοηίίνο β, ίη βί’ίθϋϊ, ιηοΐΐο Γ3Γ0 άοΐΐη ϊιοίηέ ίη ροί. 8ί ηίΓονη, ίη 
Ιοίο δί^ηίίίοαίο, δ3ΐίυ.3ΓΪ3ηιβηίβ ηοί ρηρίΓί ίοίβηιηίοί, (ο£γ. Μ η γ 8 β γ, ρ. 390), ηβί 
ΝΤ (ο£γ. Βΐ3δδ-Όβ1)ΐ*ιιηηοΓ, § 213), ηβΐΐη Ηΐδίονΐα Σαηεΐαοα (οΓγ. Βιηηβι*, 

ρ. 62), ίη ΡδβΙΙο {ο£γ. Β ο 1ι 1 ί §» Ρ· 137); ίΓβηαβηΙο β ίηνβοβ ίη Οίηηαιηο (ο£γ. Η ο γ- 

ηι 3 η η, ρ. 59), ηιβηΐτβ τηηηοα (Ιβί ίηίΐο ίη 8£γ3ΠΖ6 (οΓγ. νοη ΒίβρδΙίί, 

ρ. 206). 
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θνρών παϊς τις καλός νεανίας έπέμενεν, β<1 υηο βοη νδΙοΓβ δοδϋΐυΐϊνο : 

8, 158 προ δέ των λόγων, άπερ εν τοΐς έργοις έκέκτητο χρή γράψαι. 

Πρός 

Νθΐΐα ιιι&§^ΐθΓ»ηζα άβΐ βδδί ποογγθ ΐη βοδίτυζΐοη.β οοη Ι’δββιΐδ&ίϊνρ; 

οί δοηο, ίηίδίϋ, βοΙο άυβ βδδί οοη ΐΐ άδΐΐνο β άηβ οοη ίΐ ^βηίίίνο. 0 

Οοΐ ά η £ ΐ ν ο Ιΐδ δοΐο ίυηζϊοηβ Ιοβδϋνδ: 1, 138 πρός αντω τώ ύψει 

των αρετών γεγονότες 1, 260 πρός ταϊς οιμωγαϊς καρτερών. 

Αηοΐιβ οοΐ § β η ί % ΐ ν ο Ιια δοΐο νδΙοΓβ ΙοβδΙΐνο : 10, 52 άρτος ... 

πρός κεφαλής εύρίσκετο 21,57 ενρε πάντα τα. βαϊα πρός κεφαλής αυτού 

σννηγμένα υπό δαιμόνων. 

Εδ βοδίπιζίοηβ οοη Ρδβοιίδ&Ιίνο δϊάη’δβοΐδ ιηοΐΐβ ίιιηζΐοηϊ. 
Ρρβν&ΐβ 8υ ίηί-ίθ φΐβΐΐδ ΙοοαΙΐνη οοη νβιάή άί ηιονίπιβηΐο, δία ίη δβηδο 
οοηοΓβίο οΐιβ ίΐ^υΓ&ΐο2, ο ςιιβίΐδ οοη ί νβιΊ>ΐ άί 'άΐΓβ, πνο1«βΓβ ίΐ άίδβΟΓδο 
δ, ΓΐδροηάβΓβ δ5 3, δΐίβδΐδίδ αηοΚβ ϊη βροβδ βίδδδίβδ β δΐιβββδδίνδίηβηΐβ 
ηβΐ ΝΤ, ίη δίηβδΐο, Τβοίίΐδϋο δϊπιοοδίΐδ, Οβηβδΐο, Οίηη&ιηο4 5. 

δβηιρΓβ οοη ν&ΙοΓβ ΙοβδΙΐνο, ηΐδ οοη νβιάη (ϋ δίδίο, δί ροδίο <ϋ πρός 
+ άδΐΐνο ο παρά + άδΐΐνο ηβί δΐ^ηΐίΐβδίο άΐ 'ρΓβδδο’δ β ρΓβδβηίβ ίη 8, 

1. βία ίη βροοα οΙβΒδίοΒ. Γαοουδαϋνο ρΓβναΙβνα εα^ΐί αΐίη οαδί; ιηα α ραΓίίΓβ 
άαΐΐα ΙαΓάα £Γβοίία ίΐ ίοηοιηβηο δί 6 αηάαίο ^βηβΓαϊίζζαηάο. ΙηίαΙΙί ΐη Ροΐί&ίο (οίι\ 

Κ γ β 1) δ, ρ. 113) β ηβί ραρίπ ίοίβιηαίοί (οίΓ. Μ 9. γ & β γ, ρ. 497) ΐΐ £βηίίίνο β ίΐ 
άαίίνο γϊοογγοπο ΓαΓαπιοηίβ; ίη Ευδίαζίο (οίΓ. λΥ ί γ ίλ, ρ. 76) ΐΐ ταρροΓίο ίΓα ί ίΓβ 
03.8Ϊ β άί 8 ρΓβδβηζβ ρβρ ίΐ ^βηίίίνο, 3 ρβΓ ίΐ άαίίνο β 120 ρβΓ 1’αοουδαίίνο; ηβΐΐδ Ηΐδίοήα 
Σαυείαοα (οίΓ. I ί η η 6 γ, ρ. 63) ηβδδΐιη οβδο οοΐ £βηίίίνο βά υηο βοΙο οοΐ άαίίνο 
οοδί οοιηο ίη δίραηζο (οίΓ. ν ο η 8 ί β ρ δ 1ϊ ί, ρ. 207). 

2. ΟίΓ. ΡΓθΙ., 18 7, 9, 21, 22, 42, 62, 73, 81, 118, 120, 132, 211, 255, 397, 437, 

438 2,40,52,66,71 5,20,21, 29 6,5,14 5,54, 65,122,187,197, 213,276,300, 

302, 308, 316 .9, 16, 24, 27, 33, 55, 69, 72 10, 56, 84, 96, 106, 123, 127, 139, 219, 221 

77,19 72,31,33,05 75,4,33,45,53 77,8,43,46,51,107,116,129 75,5 79,7, 

34, 42,51 29,50 27,65,69,71,76,86 22,11, 20, 32, 34, 36, 39 27,3,25,43. 

3. ΟίΓ. 1, 12, 38, 42, 102, 116, 124, 210, 222, 261, 386, 408 2, 24 7, 8 6, 14 

5, 20, 28, 33, 117, 200, 234, 248, 290 9,57 79, 63, 64, 67, 81,106, 110,113, 151, 166, 

170,193 77,5,7,12,15,18,20 72,15, 27,34,36,63,82,92 73,26,29 77,10,14, 

21,33.99,108,110,112 75,9,13 79,13,18,24,30 20, 3,86 27,9,15,18,39,46, 

57,62 22,21, 37 23, 16,18 27,5,9,13,17, 27,31,34. 

4. ΟΪγ. Κ ϋΐι. Ο., ρ. 519. 8ί νβάαηο, αΐ π^υαΓάο, §1ί βδβπιρί ηβί ΝΤ (οίΓ. 

Μ ο ιι 1 ί ο η, ρ. 274), ίη 8ίηβδίο (οίΓ. Ρ γ ί ί ζ, ρ. 164), ίη Τβοίίΐαίίο δίηιοοαίία (οίΓ. 

Ε ί 1) β 1, ρ. 34), ίη Οβηβδίο (οίΓ. ΛΥ β γ η β γ, ρ. 299). 

5. Οία ίη βροοα οΐαδδίοα β αίίβδίαία Ια οοδίπιζίοηβ άί πρός + αοοιίδαίίνο οοη 
νβΛ>ϊ άί δίαίο, ρβΓίηάίο&Γβ υηα άβίβπηίηαίαροδίζίοηβ ίη υη Ιυο&ο (οίΓ. 8 ο 1ι \ν γ ζ β γ, 
ρ. 510): ίη δβ^υίίο βδδα ροΓό να ίηοΓβηηβηίαηάοδί £Γαζίβ αηοίιβ αά. υηα οβΓία οοηίυδίοηβ 
ίηδίαυΓ&ίαδί ί,Γα πρός + άαίίνο β πρός -}- αοουδαίίνο. Α1 τί^υατάο δί οοηδίάβηηο ^1ί 

βδβιηρί ηβί ΝΤ (οίΓ. Β I&δ 8 ■ ϋ θ 1) γ α η η β γ, § 239), ίη Μοδοο (οίΓ. Μ ί ϊι β ν ί- 

125 έγένετο δέ συνοικία των άδελφών όμον πρός αυτόν 9, 28 άναπαυσάμε- 

νοι δέ πρός εκείνον τον αδελφόν 1, ηβί δί§;ηίίίθδίθ άί Μαν&ηΐί α’: 1, 63 ταντα 

μέν πρός τους εξωΟεν ερχομένους έπεδείκνυεν θαυμάσια2, ηβί δί^ηίίίοδίο ίΐί 
Γνίβίηο δ’: 2, 12 οί συνερχόμενοι πρός αυτόν άδελφοι3. 

Οοη ί νβΓίη "βδΟΓίδΐβ δρίη^βΓβ δ’ οοοογγθ ίη ρτοΐ., 6 διεγεϊραι ψυχήν 

πρός ευσέβειαν4; ΆνβΓ ίβάβ ίη’5 : 10, 182 ει έχετε πίστιν πρός τον θεόν 

12, 93 τοΐς έχουσι πίστιν πρός τον θεόν; 'ϊπιρδΓδΓβ άδ’ : 8, 244 οι πρώτοι 

πρός αυτόν εμαθητενοντο ; 'οοδίπη^θΓβ δ’ : 8, 351 τους αδελφούς πρός άνά- 

παυσιν παραβιάζεσθαι; 4ηΙβΓ0β3βΓβ ρτβδδο’ : 10, 100 ποεσβεύων υπέρ έμοϋ 

πρός τον θεόν 10, 109 ικέτευεν πρεσβεύειν υπέρ αυτού πρός τον θεόν. 

Ιηάίβδ 1δ ροδϊζίοηβ δδδηηΐδ άδΐ δο^^βΐΐο ηβί οοηίτοηΐί άί ^υδίβηηο 
ο ί^^ΐοοδδ, δίδ ίη δβηδο ίδνοΓβνοΙβ βΐιβ δίδνοΓβνοίβ ο ηβιιίΓδΙβ : 1, 325 

οκνηρότερος διανίσταται πρός τους ύμνους 8, 304 τούτο γάρ αύτοϊς έθος εστίν 

πρός πάντας τούς αδελφούς, δηβΐιβ οοη ί νβΓΜ άί 'οοηιβδΙΙβΓβ, βδδβΓβ ίη 
Ιοίΐδ οοη’: 1, 160 πρός τά πάθη διαμαχόμενος 8, 195 πρός άλλήλας σνμ- 

βάλλουσι πόλεμον 8, 230 ήσαν "Ελληνες πρός Χριστιανούς κωμήται διαμα- 

χόμενοι. ? 

Ιη άίρβηάβηζδ άδ ηη δοβίδηΐίνο 6 β ρΐ'βδβηί,β ίη 8, 214 τις κοινοονία 

φωτί πρός σκότος 10, 213 διά την έρχομένην πρός ημάς αδελφότητα 20, 44 

αγάπην δέ τοσαυτήν είχον πρός άλλήλονς. 

δρβοΐίίοδ Ιο δοορο ο ίΐ ίίηβ άί υη’δζίοηβ7: ρτοΐ., 50 προς Ικεσίαν τάς 
χεϊρας εκτείνασα 1, 146 ει μή πρός κενοδοξίαν τάς ήμετέρας άρετάς θηράτε 

1, 289 συμβάλλεται ήμιν και ή μακροτέρα έρημος προς την άσκησιν 8; δηοίιβ 
ίη υηίοηβ οοη Γίηίίηίίο : ρ/'οί., 74, 75 πρός ζήλον μέν καί ύπόμνησιν των 

τελείου, πρός οικοδομήν δέ καί ωφέλειαν των άρχομένων άσκεΐν. 

Ο α Β γ ο ν β ί, ρ. 38), Οβηββίο (οίΓ. λ¥ β γ η β γ, ρ. 298), δίΓαηζο (οίΓ. νοη 
8 ί β ρ δ 1ί ί, ρ. 209). 

1. ΟίΓ. 79,42,49,130 77,49 27,44. 

2. ΟίΓ. 7,303 3,11 79,171 77,46. 

3. ΟίΓ. 2,36 73,8. 

4. ΟίΓ. 5,55,315 73, 57 20, 15 22,8. 

5. Αηοΐιβ ίη δίΓαηζβ (οίΓ. ν ο η 8 ί β ρ δ 1ί ί, ρ. 209). 

6. (^αβδίΤίδο β αίίβδίαίο αηοΐιβ ίη Οίηηαηιο (οίΓ. Η ο γ ηι α η η, ρ. 210) 

β ΒίΓαηζβ (οίΓ. νοη 8 1 β δ ρ 1ί ί, ρ. 63). 

7. II δί^ηίίίοαίο ίΐηαΐβ άί πρός δί ίηοοηίΓα αηοΐιβ ηβί ραρίπ Ιοίβηιαίοί (οίΓ. Μ α γ- 

8 β γ, ρ. 503), ηβί ΝΤ (οίπ ΒΙαδδ-ΟβΙίΓυηηβΓ, § 239), ίη δίηβδίο (οίΓ. 

Ρ γ ί I ζ, ρ. 165), Τβοίίΐαίίο δίηιοοαίία (οίΓ. Ε ί 0 β I, ρ. 34), Μοδοο (οίΓ. Μ ί- 

ϊι β ν ί - Ο α 1> γ ο ν ο ί, ρ. 38), Οβηβδίο (οίΓ. \Υ β γ η β γ, ρ. 298), Ρδβΐΐο (οίΓ. 

Β ό Ιι 1 ί §, ρ. 154), Οίηηαηιο (οίΓ. Η ο πη α η η, ρ. 62), Ευδίαζίο (οίΓ. \Υ ί γ 1: Ιι, 
ρ. 113). 

8. ΟίΓ. 2, 24 5, 21 5, 73, 118, 250, 361 10, 41, 44, 85 17, 4 20, 25, 51 27, 17, 
21,53 22,14,22. 
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ΚΐδοοηΙήηιηο ϋ νηΙοΓβ οαηδηΐβ οοη ΐ νβτδα α{{βοΙιιηιη 1 ΐη 10, 105 

δνσφορονντα προς την τελευτήν. ... . , 
ΚΐοοΓΓβ ηΐ ροδίο ύΐ ιιη ηοοιίδηϋνο άΐ Ιΐιηΐίηζΐοηβ2 ΐη 1, 411 προς την 

θεωρίαν γυμναζόμενοι 8, 200 ό)ς γενναιότατου προς πόλεμον. 

' 5ΐ§’ηΐίίοηΙο ΙοιηροΓηΙθ Ιιη ΐη 1, 203 φαντασίαν αντω παρέχεται προς 

εσπέραν 1, 331 9, 68. , ' 
II δΐ§ηίίΐοηίο οοιηρ&ΜΛίνο (ϋ 'πβρβΙΙο η, η ρητη§οηβ ύι 0 β Άίϊβ- 

δίηΐο ΐη 10, 15 ονδέν γάρ . . . θαυμαστόν . . . τό έμόν 'έογον προς τό των 

πατέρων ημών πολίτευμα. / _ Λ 
Ε ρΐ’βδβηΐβ ηΐ ροδίο ύο1 &6ΐηρ1ΐοβ £βηϋΐνο οοΐ νβΛο δέομαι ΐη V, οΐ 

πώ>τες όμον πρός τον πατέρα δεόμενοι άφανισθήναι έκ τής χώρας αυτοον τό 

θηοίον. * , 
Ιηάίοα ΓαΓ§οιηβηί.β <ϋ οηΐ βϊ ρηιΐη5 : 10, 10 6 δέ αλΣος διεκριθη προς 

τό δώρον. 
Συν 

ΡΓθδθηΙβ δβηιρΓΘ οοΐ ιΐβΐίνο β δοΐο ηβΐΐα ίοΗΐια σύν ρβι- ίη(ϋο&Γβ ωήοηβ 

ο οοιηρΒΕ'ηίίΐ 1,3 υη Γ&ρροΗο άϊ ρΓβδβηζε ήβρβΜο λ μετά + ΒεηΛινο, 

ηβΐΐο δΐβδδο βΐρηίΐοβίο, άί 29 : 18, Ιίβνβπ,θηίβ ίηνο,-βνοΐβ ηαιηάι & συν. 

Ιη ^βηβΓ&Ιβ ρει-ό ηθ^ΐί &1ίή ν&ΐοπ ϋ ηοδΐτο ίθδίο ρΓβίβηβοβ, οοηηβ πδΐιΐΐβ 

(Ιηϊΐη ίαΐχβΐΐα I, μετά. Ή 
Ι,Β ϊηϊζίειίβ (Ηδϋηζίοηβ Ιτά σύν (πββτνΛίβ »11& ροββια) β μετά (&»& 

ρΓ08&), Ββ^υίΙϋ Π£!(1&ηΐ6ηί6 ά& ΙβοοηΛθ β <1&ί βτιοί ιηωΐηΐοη θά ιηίκιηί& 

ηοΐΐα 8Γβοϋά οΙμβϊμ βοΙο ά& δβηοίοηίβ νίβηβ άίΐΐα Ηοίηέ βΠβηΜΐιοβ ,η 
ροί &<1 δΙΙβηΐΜδί, ρεε ουί ηοη β γ&γο ηοί&Γβ υω οβΗίΐ ϋΙΐΘπυ,ηζη Ιτά β 
Λυε ρΓβροΒίζίοηί βηοΐιβ ργθββο §11 ββήίΐοή αίίίοίδίά * οΐ,β ρ„Γ πωβηβηάονι 

,. Α1 Γί8α»Γάο ζϊ νβάβηο ΒΠ βδβπιρ! ίη ΡζβΠο (οΙγ. Β β ϋ 1ί 8. Ρ· 154). Ο™0™ 
(ΟΪΓ. \ν β γ η ο Γ, ρ. 298), Βυβίωϊο (οίι·. ί γ I 1ι, 

2 ΟοββΙβι οοδίπ,ζίοηβ οοηιραΓΟ αηοΐιβ ηβι ραριη ίοίβηωιοι (οΙγ. ΜΙ β.3 ® Γ> 

ρ, 505), ίη δίηβΒίο (οίη. Β γ ΐ I ζ, ρ. 165), ΟβηοΒίο {οΓτ. V β γ η β γ, ρ. 298) ΡεβΗο 
(οίρ. ΒίΜίί, ρ. 154), αηηηηιο (οίρ. Η ο τ ΐη » η η, ρ. 61), ΒιμΙλζιο (<*·. 

" ’ Γ3.1ΐΑηόΐιβ Μί ρηρίη Ιοίοιηηίοί (βίτ. Μ η γ β β γ, ρ. 507), δίηβδίο (οίτ. Ρ Γ 11 ζ. 

ρ. 105}, Ρδβΐΐο (οίΓ. Β 6 1ι 1ί §, ρ. 154). 

5. Ώΐ ηαοδΒΊ οοδίΓυζίοηβ δί δβΓνβ αηοΐιο Τβπιΐδϋο (οίρ. ΤΙΐθΐη., ογ 3 = 60,1; 

7 = 1°’ αΐ: 1. 300, 124 » *. 76 6, 17 8, 23, 82, 183, 2,1 215, 221, 226 244 276, 

317,381 9,35 19,98,152,187 12, 53 13,11 24,44,131 19, οο 20, 4ο, 54, 71 21, 

45.100. 
7. 0£γ. Μ ο ηι ΐη δ β η, ρρ. 14 - 19. . ,, 
8 Κρβ1)δ β,ϋβδία ίη ΡοϋΜο ηηα ίηάίδοηδδη δαρβήοΓΪΙη άι μετά πβρβΙΙο η συν, 

20 - 7 - 1978 
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Γβίΐβΐΐ ηοη 8β§ιιοηο οοηιρίβΐηιηβηΐθ 1& ηοππα οΐο,δδίοο. β δΐ δβΓνοηο βρββ&ο 
Βηοίιβ (ϋ συν. βίνοΓδα, ροί, θ 1η ροδΐζΐοηθ άί ςηβδίβ άη© ρΓβροδίζΐοηΐ ηβ! 

ΝΤ, ηβΐΐη ΗίεΙοτία Σ,αιΐ8Ϊαοα β ηβΐΐα ΗίεΙοΗα ιηοηαοϊιοηιηι: ρηΓ &Λ^βη(1ο 
ΐηίίΐ §1ί δίβδδΐ ΐηΐθηΐί (ϋνη1§ηί-ΐνΐ, ΐ ρτΐηιΐ άηθ Ιβδΐί Ιιηηηο ηη ηιιηιβΓΟ 6ΐ 
ρΓβδβηζβ <1ΐ συν ηοΐβνοΐιηβηίβ ρΐύ 6αδδθ πδρβίίο η μετά, ΐΐ Ιθγζο ηδ& 

Ιβ άιιβ οοη ίΓβςιίθηζη ηη&δΐ η»ηαΙβ ι. 

Ροδδΐηπιο ςιιΐηάΐ ηίίβηη&Γβ οΐιβ Ιη ρΐ’βδβηζη ίΓβςηβηίβ άϊ σύν άΐπιοδΐΓη 
ηοη δοΐο οΐιβ ηοη β ρΐύ δβηΐϋη π^ΐάηηιβηΐ-β 1η άΐδίΐηζΐοηβ Ιι·& βδδη θ μετά, 

ιη& ηηοΐΐθ οΐιβ ηοη βδΐδίβ ηηη ύΐνΐδΐοηβ οηίθ^οποη ίΓη οοδίπιζΐοηΐ ύβΐΐη 
Ιΐη^υη ύοί.ί,η β ηδΐ ροροίηπ-, ηΐηιβηο ρΐ^ηηΓίΙο ηΐΐβ ρΓβροδΐζΐοηΐ. ^υθδΐη 
οοηδίηΐηζίοηβ ηηηηΐΐη, οοπιβ άίοβνηηιο ρΓβοβύβηίβηιβηΙο, ο^ηΐ Γΐ^ίύη 
6ηιτΐθΓη ΐτη ί λ^ογι Ιίνβΐΐΐ 1ίη§ηΐδΐΐοί, ριπ* ΐ’ΐοοηοδοβηάοηβ ΐη Ιΐηβη ύΐ Ιοη- 

ύβηζη Γΐηύη1)ΐ3ίη βδΐδίοηζη. ΕιηβΓ^οηο οοδί, ύη ηη Ιηίο, 1η νΐίηΐΐίύ Ιΐη- 

^ηΐδίΐοη άβ^ΐί ηηΐοη ύοίΐΐ, (ΙηΙΙ’ηΙίΓο 1η ΙβίίθΓηπβΙη ύΐ ηπβΐΐΐ ροροίηπ. 

Υπέρ 

II οοηίΐ’οηίο ΐ ύηβ οηδΐ οοη οηΐ θ ^οηβΓηΙηιβηΙβ οοδ^Γαΐίη (20 : 7) 

ηΐίβδίη ηηη οΐιΐηρη ρρβίβΓβηζη ροΐ’ ϋ §βηΐίΐνο. 

II νηΐοΐ’β Ιοοηϋνο, ηιοΐΐο ίΓβςηβηίθ ΐη βροοη οίηδδΐοη, ύΐνβηίη (5&11& 

Ίΐ,οίηβ ΐη ροΐ ρογο 2. Νβΐΐη ΗίεΙοΗα Ώΐοηαβίιοηιηι 6 πδοοηΐΓ&ύίΙβ ηηη δοΐη 
ρΓβδβηζη οοη Γη ο ο η 8 η ΐ ΐ ν ο : 8, 27 έπαρθείς υπέρ την αδελφότητα. 

δοπιρΓβ οοη 1’ηοοηδηϋνο β ϋ νηΙοΓβ οοιηρηΓηΙΐνο 3 άι 5, 10 πλείονς 

πι& ηοΐα &ηο1»β ιηι& ροεΐζίοηβ <ϋνβ§& ό,βΐΐο δΟΓΪΙΙοΓβ Γίδρβϋο αϊ ιηούθΐΐϊ αίίίοΐ (οϊγ. 

Κ γ β 1) 8, ρ. 35). Τβιηίδϋο οίΐθ ^βηβΓ3.]τηβηίθ δΐ 8βι*νβ <1ί μετά ηοη (ϋδάβ^ηη ίΐί &άο- 

ρβΓ&Γβ ίΓβςιιβηΙβηιβηίβ σύν οοη §1ί δίβδδΐ 83^ηϊίίθ9.ίί ίϋ μετά. Αηοΐιβ ΐη Βίηθδίο, ηοηοδ- 

δΐηηΐβ 1& ηβϋα ρΓβίοΡβηζη άθΙΡαυίοΓβ ρβΓ μετά (55 : 18) δί ρυο ηοΙβΓβ υη ηοΐβνοΐβ 
ίηοΓβηΊβηΙο (1ΐ σύν ΓίδρβΙΙο 9.11’ηδθ οΐ&δδίοο (οίΓ. Ρ γ ΐ I ζ, ρ. 152). Ρδθΐΐο, ΐηνθοβ, 
1& υδ& Γ&Γ3ΓηβηΙβ (ο£γ. Β δ 1ι I ί £, ρ. 139); ηιοηΐΓθ Οίηηαηιο, ίθάθΐθ ΐιηίίαΙοΓβ άί 
ΒβηοΓοηίβ, δρβδδο ροοίοΓίδοο δβΓνΪΓδί άί σύν (οΓγ. Ηό γ ηι & η η, ρ. 63). 8ίΓ3ηζβ, 

ΐηίΐηβ, ρυΓ ηθΙΓηάοδίοηβ η μετά, ηοη βνίί» άβΐ ί.ηΐίο σύν (οίΐ'. νοη 8 I ο ρ δ Ιο ί, 

ρ. 211). 
1. ΟΓγ. ΤαΡβΙΙη I; Β ϊ η η β γ, ρ. 28. 

2. ΟίΓ. Κ ϋ Ιι. - Ο., ρ. 486; 8 ο ίι \ν γ ζ ο γ, ρ. 520. Νβί ρειρίή Ιοίβηιηχοχ ο ηβΙ 
ΝΤ χη&ηο& άβΐ Ιυίΐο (οίΓ. Μ & γ δ β γ, ρ. 445; Μ ο χι 1 ί ο η, ρ. 270); ηοη θ ηΐίβδί^ίο 
ίη Εΐίηηο (οίΓ. 8 ο Η ηχ ί ά, III ρ. 290), πιβηίΓΟ ΐη ΡΐΙοδίΓηίο 6 ηΒΙ)&δΙ»ηζη οοιηχιηο 
(οίΓ. 8 ο 1ι ΐη χ (I, IV ρ. 290); ΐη δϊηβδίο ηοη οΐ δοηο βδβηιρϊ <Β ςιιβδί.ο ναΙοΓβ (οίΓ. 
Ρ γ ί I ζ, ρ. 154); ηοΐΐα Ηίείοήα Σαηεϊαοα 6 ΓΐδθοηίΓηΙ)ί1β υη δοΐο ο&δο οοΐ ^βηΐίίνο 
(οΓγ. Β ΐ η η β γ, ρ. 66); οιηοΐΐθ ΐη δίΓειηζο β γ&γο (οίΓ. νοη 8 1 β ρ δ Β ί, ρ. 213). 

3. ΟίΓ. ί&ηηαΓίδ, § 1676. Εδβπιρί ύβΙΓηδο άβΠα ρΓβροδίζΐοηβ ΐη ραβδίο 
δΐ^ηίίΐοβίο δοηο ρΓβδοηΙί &ηο1ιβ ΐη Τοηιΐδίΐο (οίΓ. ΤΒοιπ.,ολ 1 = 9,12; 13,17 βϊ ραε- 

είηι), ΐη ΡδβΙΙο (οΓγ. Β ο Ιι 1 ΐ £, ρ. 146), ίη Οΐηη&ιηο (οίΓ. II 6 γ ΐη ά η η, ρ. 66), ΐη 
Ειΐδί&ζΐο (ο£γ. \ν Γγ I Ιι, ρ. 116). 

Έπετηρις (Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ' 10 
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ήσαν οί μοναχοί νπέρ τούς κοσμικούς πολίτας, β ίΐ δίξηϊίίοηΐο δΐΜϋίνο (1ί 

'οΗγθ &’ 1 ίη 9, 23 νπέρ δεκαπέντε πήχεις έχον 22, 15 26, 7. 

Οοΐ % β η ί ϊ ί ν ο β ρΓβίθΓΪΙο ΐΐ δίο'ηΐίΐοηΐο οΐ&δδίοο 'ρβΓ, 8 ί&νοΓθ 
άί’ : ρΐ'οΐ., 26 ?ι>α εϋξωνται υπέρ της έμής σωτηρίας 1, Ίο ευχήν νπερ αυ¬ 

τής έκτελέσαι3. 

5ρβοίίίο& Γ&ΐ’^οηιβηΙο άί οιιΐ δί ρ8.1*1 & ο & οηί οί δί ηίβήδοβ ^ : 1, οΟ 

νπέρ τής οικείας σπονδής διαλεγόμ&’ος. Κΐοοιτβ, 1&1νο1ΐ9, οοη διαμάχομαι. 

8, 196 νπέρ αρουρών διαμαχόμεναι 8, 231 διαμαχόμενοι νπέρ ορίων αυτών. 

11 ν&ΙοΓβ 09.11881 β 4 5 6 7 ό πδΟοηίΓ&Μβ ίη 1, 115 ηνχαριστονμεν τω θεω 

νπέρ τής αντον συντυχίας 14, 24 μαστιχβεντός . . . νπερ χρέους δημόσιόν 

χρνσίνων τριακόσιοι 21, 65 υπέρ ποιας αρετής τψηΟησόμεθα ; &Γίιηβ 8 ςαθ- 

δίο νδΙοΓβ έ ςιιβίΐο οοΐ νβΛο "ρΓβοοουρηΓδί’ : 2, 14 υπέρ τής σωτήριας 

αυτών αγωνιζόμενος. 

Ύλο 

Ε ρΓβδβηΐ-β δοΐο ίη ιιηίοηβ οοΐ § β η ί ί ί ν ο ο Γ&οουβ&ΐΐνο, β ίι*8 

ί 6ηβ ίί ρηιηο β ρΓβίθΐΐΙο &1 δθοοηάο, ρΓθίβΓβηζη φίβδία 6ονηϊ8 ρΓοβηΙηΙ- 

ηιβηΐβ 81 ηηηΐθΓΟ, ηοΐβνοΐιηβηίβ &11ο πδρβίίο ηΐΐβ ηΙΐ-Γβ ίηηζϊοηί, άί νπο 

+£βηίίίνο ρβΓ ίηόίο&ΓΟ 1’&£βηΙθ οοί νβιΊιί ρ888ΐνί Ιη φΐββίο δί^ηίίίοηΐο 

γϊοοργθ ρΐύ ίΓβφίβηΙβηιβηΐβ (27 088Ϊ) πδρβίίο 8 παρά + §6ηϋίνο (14 

088ί) β 8(1 από + £βηϋίνο (2 ο&δΐ). 

δβπιρΓβ οοί ^βηίίίνο 1ΐ8 ναΙοΓβ ο&η89ΐβ (1 ίη 1, 133 ημών νπο οκνη¬ 

ρίας μηδ’ αντον τον σπηλαίου προελϋεϊν βουλομενών 1, 275 νπο των δαι¬ 

μόνων μικρόν πάντη τον άνβρωπον άπήλλαξεν 

1. Αηοΐιβ ίη ΤβπύδΙίο (οίι*. 2 = 29, 21; 10 = 209, 12 βΐ ραββίηι). 

2. Οίρ. 7, 83 8,115,165,267 10,100, 108, 115,181 13, 32 22, 40. 

3. ΟίΓ. 3 3 η η 3 γ ί 8, § 1684. Ε υδ&Ιο ηηοΐιβ ηβί ρ&ρίη ίοΐβπιηίοί (οΓγ. Μ 3 γ- 

8 β γ, ρ. 457) β ηβί ΝΤ (οίρ. ΒΙηδδ-ΌβΙιηιηηβΓ, § 231); ίΛΜδΙ&ηζη ίοβ- 

φίβηίβηιβηίβ δί ηίΓονα ηβ^ΐί ηϋίοίδϋ (ο£ι*. 8 ο 1ι ίη ΐ <1, IV ρ. 466), ίη δίηβδίο (οίΐ’. 

ρ Γ ί I ζ, ρ. 155) β Οβηβδίο (οΓγ. \¥ β γ η β γ, ρ. 299). 
4. Τίρίοο (Ιβίΐα °τβοίίη ροδίοίηδδίοη, β ρΓβδβηίβ ίη. Τβιηίδίίο (οίΓ. ΤΗοιη., ογ. 

8 = 157, 16; 23 = 90, 6), ίη Βίηβδίο (οίρ. Ρ γ ί I ζ, ρ. 155), 8Γι*ηηζβ {οίΓ. ν ο η 
8 ί β ρ δ 1ε ί, ρ. 213). Ιη ιιηίοηβ οοη ΓίηίίηϊΙο δί πίΓονα δηβΐιβ ίη ΑΓίδίίάβ, Εΐίηηο β 

ΡίΙοδίΓαίο (β£ι·. 8 ο 1ι πι ί «3, IV ρ. 467). 
5. 0£γ. ρΐ'οΐ., 14 1,155, 352, 380, 396, 423 4,11,14 5,3 7, 11 5,240,301 9, 

13 20,105 12, 91 24,16 20, 36,69 27,11,57 22, 30, 43 βρίΐ., 50. 
6. Αηοΐιβ ίη Ροΐίίοιο (οΓγ. Κ γ θ 1> δ, ρ. 54), ηβί ρεφίπ Ιοίβιηαίοί (οίι*. Μ & γ- 

δ β γ, ρ. 512), ίη ΚίΙοδίΓ&ίο (οίρ. 8 β 1ι σι ί ά, IV ρ. 46 ), ίη ΤβππδΙίο (οίι*. Τΐιβηι., 
ογ, 1= 8, 5; 10,9; 4 = 72,13; 15 = 273, 26 βί ραβδί/η), ίη 8ίηβδίο (οίΓ. Γ γ ί 1 ζ, ρ. 

168), ίη Οβηβδίο (ο£γ. \¥ β γ η β γ, ρ. 299), ίη Ρδβΐΐο (οίτ. Β ό Ιι 1 ί £, ρ. 155). 

7. ΟίΓ. 7,109 8, 78 9,38 72,59,60 ^. 
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ϋη8 8θΐ8 νοίΐα πίΓονί&ιηο ϋ δί^ηίίίοαίο Ιοοαΐίνο 1: 24, 12 μένοντος 

έν τω τόπφ δλην την εβδομάδα νπο καύματος φρνγομένον. 

Ιη οοδΐπιζίοηβ οοη Γη ο ο η 8 8 ί ί ν ο Ιΐ8 δθΐηρΓβ ίηηζίοηβ Ιοοηΐίνη, 

ηηοΐιβ οοη λ^θγΒι άί δΐηί-ο 2 : 8, 38 κατέμενεν νπο το όρος3. 

1. (^αβδίο δί^ηίίίοαίο άίνβηΐη, ίη£&1ϋ, δβηιρΓβ ρίή γαγο; βί δοηο βδβιηρϊ ίη Εί- 

ΙοδίΓηΙο (ο£γ. 8 ο 1ι ηι ί ά, IV ρ. 466) βά ίη ΤβηιίδΙίο {ο£γ. Τΐιβηι., ογ. 7 = 132, 5; 

21 = 45,19; 27 = 165,13 εΐ ραΒβίηή. 

2. II ν&ΙοΓβ Ιοο&ΐίνο οοη Ι’αοουδ&,ίίνο ΐΓον», ίη£η£1ί, ηβ^Ιϊ δοπίίοπ ροδίοΐ&δδίοί 
ηι&^ίοΓβ ηάβδίοηβ (ο£γ. Β 1 η δ δ · Ό β Β γ η η η β γ, § 232; Μ η γ δ β γ, ρ. 513). 

3. 0£γ. 5, 27 7,10 5, 9,174 72, 7 13,18 27, 43. 
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ΤΑΒΕ1ΙΑ I 
ΡΓβςαβηζα <1β11β ρΓβροδΐζίοηί 

ΡΓοροδίζίοηβ Οβηίίίνο ΡαΙΐνο Αοουδα,Ιίνο Τοίίΐΐβ 
--- 

, / αντί 2 _ *— 2 

από 24 — — 24 | 

διά 52 34 86 
. . ΐ 

κατά 7 — 91 98 

μετά 31 17 
_ 48 ! 

εϊς 134 134 

\ εκ 106 — 106 

έν — 297 — 297 

επί 21 37 95 153 1 

παρά 47 12 15 74 

περί 46 — 17 63 

πρό 14 ...,/ι 1 

πρός 2 2 243 247 ί 

συν — 31 _ 31 

υπέρ 20 — 7 27 

υπό 35 — 8 43 

ΤΑΒΕΙιίΑ II 
ΓΥβφίβηζθ. (Ιβί οαδϊ 

Οβηίίίνο | Όαίΐνο ΐ Αοοββ&ϋνο 

έκ 106 εν 

διά 52 
* / 
επι 

παρά 47 συν 

περί 46 παρά 

υπό 35 πρός 

μετά 31 

από 24 

επί 21 

υπέρ 20 

προ 14 

κατά 7 

πρός 2 

αντί 2 

407 

297 πρός 243 

37 εις 134 

31 επί 95 

12 κατά 91 

2 διά 34 

379 περί 17 

παρά 15 

μετά 17 
Γ ?/ νπο 8 

υπέρ 7 

661 
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ΑΒΒΚΕνίΑΖΙΟΝΙ ΒΙΒΕΙΟΟΚΑΡΙΟΗΕ 

Β1αδδ-ϋβ1)ΓυηηβΡ = Ρ γ. Β 1 η δ δ - Α. Ε β Β γ η η η β γ, Οτδηιπι&ΐίΒ άβδ 
ηβαΙβδΙαίΏβηΙΙΐοΙίθη (χΓίββΒίδβΒ, ΟόΙΙίη^βη 1965 12. 

Βό1ιΠ»=ΟβΓΐι·ιΐ(1 Β 6 Β I ί §, ΙΙηΙβΓδίιοΙιιιη^βη ζυπι 1‘ΒβΙοπδβΒβη 8ρΓδβΒ- 

£βΒΓδηβΒ άβΓ ΒγζηηΙϊηβΓ ιηϋ ΒβδοηάβΓβΓ ΒβΓαβΒ8ΐβΒΙί£ΐιη£ άβΓ δβΒπίΙβη άβδ 
ΜίβΒδβΙ Ρδθΐΐοδ, ΒβΓίίη 1956 («ΒθγΙ. Βγζ. ΑΓΒβίίβη», 2). 

ί) 6 Β γ ιι η η β γ = Ο. Η ο ί £ ΐη δ η η - Α. Ό 6 I) γ ιι η η β γ - Α. 8 β Β β γ β γ, Οβ- 
δβΒΐβΒΙβ άβΓ ^ρίββΒίδβΒβη ΒρΓδβΒβ, II 0·ΓοηάίΓδ§;βη ηηά Οτιιηάζϋ§β άβδ 
ηδβΒΒΙδδδίδβΒβη ΟίββΒίδβΒ, ΒβΓίίη 1954 («δηηιιηΐ. ΟόδβΒβη.», 114), Β'δά. ϋ. 

Νηροΐί 1969. 
Ό β Ρ ο ιι ο δ ιι 1 1. — ί. Α. ά θ Γ ο η β δ ιι 1 I, ΚοβΒβΓβΒβδ δυΓ 1δ Ιδη^αβ βΐ Ιο 

δί.γΐβ άβ ΡοΙγΒβ, ΡδΠδ 1972. 
Ε ί Β β ϊ = Ε ί Β β 1, Όθγ 8ρΓδβΒ£βΒΓδ«βΒ άβδ ΗίδίοπΒβΓδ ΤΒβορΒγΙδΒΙοδ 8ίηιο- 

ΒδΙΙβδ, ΡΓο^Γδπιηι 8ο1ΐΛνβίηίιΐΓΐ 1898. 
ΡβδΙιΐ£ίβΓβ1 = Ηΐδίοήα ιηοηαοΗοηιηι ΐη ΑβξρρΙο, βάίΐίοη. βπίίφΐβ ^·α ^βχ^β 

§τββ βΐ ίχδάιιβίίοη ηηηοΐββ ρβχ Α. Ρ β δ I ιι £ ί β γ β, ΒπιχβΠβδ 19712 

(«ΒυΒδίάίδ Ηδ§ίθ£ΓδρΒίβδ», 53). 
Ρθδ1υ^ΐβΓβ3 = Α. Ε ΡβδΙη^ίβΓβ, Εβ ρΓοΒΙβΓηβ ΗίΙέΓδίΓβ άβ 1 ΉίδίοΗα 

ιηοηαοΐιοηιιη, ϊη Ηβητιβδ ΕΧΧΧΙΙΙ, 1955, ρρ. 257 - 284. 

Ρ ρ ι I ζ'— \\Γ. Ρ γ ί ί 7, Γ)ίβ Βπβίβ άβδ ΒίδβΒοίδ Βγηβδίιΐδ νοη ΚγΓβηβ. Εΐη ΒβϊΐΓδ£ 

ζιιγ ΟβδβΒίβΒΙβ ά€δ ΑΙΙΐζΐδίηυδ ΐπι IV. ηηά V. ^ΓΒηηάβΗ, Εβίρζί£ 1898. 

Η δ I ζ ί ά δ Β ΐ δ = α. Ν. ΗδΙζίάηΒίδ, Είη1βΒηη£ ίη άϊβ ηβη^πββΒίδβΒο 

ΟτΓδηίΓηδίίΒ, Εβίρζϊ^ 1892. 
Ηορηίδηη — Ρ. Η ο πη α η η, ΒοίΙ.Γδ£β ζηΓ δγηίδχ άβδ .ΙοΒδηηβδ Κίηηδίηοδ, 

Οΐδδ. ΜϋηβΒβη 1938. 
Η η ΐη Β β γ 1 1 = Ε II α ιη Β β γ 1, Εδ άίδρδπΐίοη άιι άδίίί βη £Γββ (άιι Ιβ1' δη Χβ 

δίβοΐβ), ΡδΓΐδ 1930. 
Ηυιηΐ3βΓΐ8 = Ε Η η ΐη Β β γ ί, δγηίαχβ ^Γββφΐβ, ΡδΡΐδ 1972 4. 

I α η η α γ ΐ 8 = Α. Ν. ί δ η η δ γ ί δ, Αη Ηϊδίορΐβδί ΟτΓββΒ ΟΓδίηπιαΓ βΒίβίΙγ οί 
ΙΒβ Αίϋβ Οϊδίβεί δδ ΜΒήίΙβη δηά δροΒβη ϊγοιπ Οίδβδίβδί ΑηΙίφΐίίγ άο\νη Ιο 

ίΐΐθ ΡΓΟδβηΙ ΤΐΐΉβ, ΟχίοΓά 1897 (ίοΐοπδί.. 1968). 
Κ γ β Β δ = Ρ. Κ γ β Β δ, ϋίθ ΡπίροδΕίοηβη Ββΐ ΡοΙγΒίηδ, \νϋΓζΒηΓ§· 1882 («ΒβϊΙι-δ^β 

ζιιγ ΒίδΙοπδβΒβη δγηίδχ άβΓ φήββΒίδβΒβη δρΓδβΒβ», I). 

Κ η Β. - Ο. = Κ. Κ α Ιι η β γ - Β. Ο θ γ ί Β, ΑπδΙϋΒιΊίοΒβ Οΐ'δΐηιηδϋΐι άβΓ £πβ- 

βΒίδβΒβη δρΓδβΒβ, 2. Τβίΐ : ΒδΙζΙβΙΐΓβ, ϊ - II, ΗδηηονβΓ - Εβίρζί^ 1898 3 (ίο- 

ΙοΓίδΙ, 1963). 
Εϊ\ιη^νίΙζ=Η. Ε ,) η η £ ν ί Β, ΒβίίΡδ^β ζιιγ βγηΐδχ άβΡ δρδ^ΓίββΒίδοΙιβη 

νοΙΙίδδρΓδβΒβ, υρρδδΙδ-Εβϊρζί^ 1932. 
Ε 8 ά — Α ΟρββΕ-Εη^ϋδΙι Εθχΐοοη. Εοηιρΐίβά Βγ Η. Ο. Ε ϊ ά ά β 1 - Κ. 8 ο ο ί ί. 

Α Νβ\ν Εάίΐίοη Κβνϊδβά Β^ Η. 8 I ιι δ γ ί Ιοηβ», ΟχίοΓά 1951 9; 8ιιρ- 

ρΐοπιβηί. ΕάίΙβά Βγ Ε. Α. Β δ γ Β β γ δηά Ο I Β β γ δ, ΟχίοΓά 1968. 

Ε ΐ η η 6 γ = 8. Ε ϊ η η έ γ, 8γηΙδ1ίίΐδθΒβ ηηά ΙβχΐΒδΙίδβΒθ δΐυάΐβη ζιιγ Ηί*ηοι·ΐα 
ίαιΐδϊαοα άβδ Ρδΐΐδάίοδ, Ιίρρδδΐδ - Εβϊρζΐ§: 1943 («ϋρρδδΐδ υηϊνβΓδίΙβΙδ Αΐ'δ- 

ΒΓίίί», 1943,2). 
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Μ ί Β β ν δ - Ο δ Β γ ο ν ο ί = Ε γ ί Β δ Μ ί Β β ν δ - Ο δ Β γ ο ν β ο, Είυάβδ δΐιτ 
1δ δγηΐδχβ άβ άοδηηβδ ΜοδοΒοδ, Ε]ηΒ]]δηδ 1960. 

Μ ί η η ΐ 1 ΐ Ο ο 1 ο η η δ = Μ δ γ ί δ Μ ί η η ί I ϊ Ο ο 1 ο η η δ, «Εβ ρΓβροδίζΐοηΐ 
ίη ΖδβδΠδ δβοΐδδΐΐοο», ίη νίβΒίδηη III, 1974, ρρ. 82 - 91. 

Μ δ γ δ β γ - Ε. Μ α γ δ β γ, ΟΓδίηηΐδΙίΕ άοΓ «ρΐβοΒίδοΒβη ΡδργΓί δυδ άοΓ Ρίοίβ- 

ηιαβΓζβίΙ, ηιίί ΕίηδβΒΙιΐδδ άβΓ ^ΙβίοΒζβίϋ^βη ΟδίΓδΒα ηηά άβΓ ίη Α^γρΙβη υθγ- 

ίδδδίβη ΙηδβΒΓίίίβη, Βδηά 2 : δδίζΙβΒΓβ, ΒβγΒπ - Εβίρζί^ 1926 - 1934. 

Μ ο ΐη γπ δ β η = Τ. Μ ο ηι ΐη δ β η, ΒβϋΓδ^β ζυ άβΓ ΕβΒΓβ νοη άβη §πβοΒίδοΒβη 
ΡΓδροδίΙίοηβη, ΒβΓίίη 1895. 

Μ ο ιι 1 ί ο η = <Γ. Η. Μ ο ιι 1 I ο η, Α ΟΓδπιιηδΓ ο! Νβιν ΤβδΙδηιβηί ΟΓββΒ, III: 

δγηΐηχ Βν Ν. ΤιίΓηβΓ, ΕάίηΒιΐΓβ'Β 1963. 
Ρδδ11βδ = 8ί. Β. ΡδδΜ-βδ, αΓδίηπίδίϊΒ άβΓ ΒγζαηΙίηίδβΒβη ΟΙίΓοηίΒβη, 

ΰδϋίη^βη 1913. 
Κ β ϊ ί β 1 = Η. Ε ο ί ί ο 1, ϋΒβΓ άβη 8ρΓ3βΒ£βΒΓ3αβΒ άβδ Α^δΙΒίδδ, ΡΓΟ^Γδίηιη 

ΚβιηρΙοη 1894. 
Ε γ ά Β β β Β = Ε. Κ γ ά Β β β Β, ΡδβΙιρΓΟδδ, νβπηβίηΙΙίοΒβ νοΙΒδδρΓδβΒβ ηηά 

Νβαβδ ΤβδΙδηιβηί. Ζιιγ Β«υΓίβΐ1αη£ άβΓ δρΓδβΒΒοΒβη ΝίνβδίιυηίβΓδοΒίβάο ϊγπ 
ηδβΒΒΙδδδίδοΒβη ΟΓϊββΒίδβΒ, Έρρδδΐδ 1967 («8Ιηάίδ ΟΓδββδ υρδδΐίβηδίδ», 5). 

β ίί § 6 γ = Α. Κ ϊί £ β γ, Ι)ίβ ΡΓδροδίΙίοηβη Ββΐ ^οΒδηηβδ ΑηΙίοβΒβηηδ, I Ργο- 

^Γδηιηι ΜηηηβΓδίδάί 1896. τ 
8 β Β β ί 11 β ί η = 2. 8 β Β β ί 11 β ί η, Οβ ρΓδβροδίϋοηυηι ηδΐι ρΓοοορίδηο, Ργο- 

^Γδηιιη Κβ§βηδΒιΐΓ§; 1893. 
8 β Β ηι ί ά = \ν. δ ο Β τη ί ά, ϋβΓ Αίΐίοίδηιιΐδ ίη δβίηβη ΗδηρίνβΓίΓβΙβΓη νοη Οίο- 

ηγδίοδ νοη ΗδΙίΒδπίδδδ Βίδ δηί άβη ζινβίΐβη ΡΒίΙοδίΓδΙοδ, Ι-Ι\', 8ίηίΙ§δΓΐ 

1887 - 1897 (ίοίοπδί. 1964). 
8 ο Β \ν γ ζ ο γ = Ε. 8 β Β \ν γ ζ β γ, ΟΓΪββΒίδβΒβ (ΐΓδίηιηδϋΒ, II: 8γη1δχ ιιηά δγη- 

ίδΒΙίδβΒβ δΒΒδΙίΒ, ΒΓδ£. νοη Α. Ό 6 Β γ η η η β γ, ΜαηοΒβη 1966 3 («Ηαηά- 

ΒυβΒ ά. ΑΙΙβΓίηηΐδίν.» II 1,2). 
νοη 8 I β ρ δ Β ί = 8 1 ο ρ Β δ η ί β νοη 8 I β ρ δ Β ί II) ο 1 ί \ν δ, δίαάίβη ζυΓ 

δγηίδχ άβδ ΒγζαηίίηίδοΒβη ΗίδΙοπΒοΓδ ΟβθΓ§·ίοδ ΡΒΓδηίζβδ, Βίδδ. ΜϋηβΒβη 

1935. 
υ δ β η β γ 1 = Η. υ δ β η ο γ, Ι)βΓ ΒβΠϊ^β ΤΒβοάοδίοδ, Εβίρζί^ 1890. 

Ε δ β η β γ 2 = Η. υ δ β η β γ, ΌβΓ Ββίΐί^β ΤγβΒοη, Εβίρζί§: - ΒβιΊϊη 1907. 

V ο £ β δ β γ = 3. V ο § β δ β γ, Ζιιγ 8ρΓδβΒβ άβΓ ^ΓΪββΒίδοΒβη Ιΐβίΐί^βηΐβ^βηάβη, 
ΡΓο^Γδίηιη ΜυηοΒβη-δβΒδίίΙδπι 1907. 

\Υ β ί β γ Β ο 1 I = Κ. \Υ β ί β γ Β ο 1 ί, δΐυάίβη ίιη 8ρΓδβΒ§;βΒΓδηβΒ άβδ ΜδΙδίδδ, 
Οδίοδβ 1963 («8γπιΒο1δβ Οδίοβηδβδ», Ρδδβ. δηρρί. XVIII). 

\ν β γ η β γ = Α. \ν β γ η β γ, «Βίβ δγηίδχ άβδ βίηίδβΒβη Βδίζβδ Ββΐ Οβηβδίοδ», ίη 

ΒΖ XXXI, 1931, ρρ. 258 - 323. 
\ν ί γ I Β = Ρ. \ν ί γ I Β, υηίβΓδίιβΒαη^βη ζηΓ ΒγζδηϋηίδβΒβη ΕΒθΙογϊΒ άβδ ζινοΐί- 

Ιοη ίδΒΓΒηηάβΓίδ ιηίί ΒβδοηάβΓβΓ ΒβΓηβΒδίοΒίί§:ηη^ άβΓ δβΒπίίβη άβδ Εγζ- 

ΒίδβΒοΓδ ΕηδΙδΙΒίοδ νοη ΤΒβδδδΙοηίΒβ, ΰίδδ. ΜϋηβΒβη 1960. 

ΟΙΙΤ8ΕΡΡΙΝΑ ΜΑΤΙΝΟ 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

Τον 26»ν τόμον των Πραγματειών της Ακαδημίας Αθηνών άπετέλεσε 
τό Περίγραμμα τούτο εις τήν οριστικήν 1 του μορφήν. Εις δέ τον τόμον 
ΛΘ' - Μ' τοϋ παρόντος περιοδικού (σ. 201-246) έδημοσίευσα τό πρώτον 
Συμπλήρωμα του Περιγράμματος μου. Παρά τήν εύμενεστάτην υποδοχήν 
του έργου ύπό ήμετέρων καί ξένων 2, παραδόξως δεν εϊδον δημοσιευομέ- 

νας Συμπληρώσεις είς το Περίγραμμα, φοβούμαι δέ ότι τό παρόν Συμ¬ 

πλήρωμα θά είναι και τό τελευταΐον, δεδομένου τοϋ λίαν προκεχωρημέ- 

νου τής ήλικίας μου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΣΥ ΝΤ ΟΜΟΓΡΑΦΙΑ! 

11α. Π. Άναγνωστόπουλος, "Εν έγγραφον του λαοΰ των Αθηνών 
επί Έπαναστάσεως, έν π. Εστία 17 (1884) σ. 441-442. 

82α. Θεόφρ. Γεωργιάδης, Μοσχόπολις (Άθ. 1975). 
102α. Καν. Δεληγιάννης, Απομνημονεύματα, τ. 1-3 (Άθ. 1975). 
ΠΟβ. Άνδρ. Δρακάκης, 'Η Σύρος έπί Τουρκοκρατίας. Ή Δικαιοσύνη 

καί τό Δίκαιον, έν ΕΕΚΜ 6 (1967) σ. 62-492. 
160α. Στ. Καββάδας, Νοταριακοι κώδικες τής Βολισσου Χίου, τ. Α'- Β 

(Άθ. 1966-1967). 

1. Λέγω οριστικήν, διότι, ύπό άπλουστέραν μορφήν, άνευ παραθέσειυς κειμένων 
και μέ πολύ όλιγώτερα λήμματα εΐχον ήδη δημοσιεύσει τό Περίγραμμα είς τό περιοδι¬ 

κόν τοϋτο, τ. ΚΒ’, σ. 33 - 56, τ. ΙΓΓή σ. 164 - 197, και τ. ΚΗ , σ. 158 - 268. 
2. Παραθέτω τούτους, κατ’ αλφαβητικήν σειράν: α') ό καθ. Κ. Θ. Δημαράς, έφ. 

Τό Βήμα τής 27 Ίαν. 1967, β') ό καθ. νΜβηίΐη Α1. Οθογ£68οο, Ββνηβ άβδ ίΐίαάββ 
8υ<1 - ΕδΙ ΕιίΓορέβηηβδ, τ. 6 (1968), σ. 163 - 165, γ') δ καθ. Παν. Ζέπος, είς τό πε¬ 

ριοδικόν τοϋτο, τ. ΛΕ' (1966 - 67), σ. 404 -405, δ') ό Κ. .Ι&ηΐη είς τό π. Κβνιιβ άβδ 
Είικίβδ Βγζαηίίηθδ, τ. 25 (1967), σ. 326 - 327, ε') δ καθ. I. Καραγιαννόπουλος, π. Βυ¬ 

ζαντινά, τ. 1 (1969), σ. 234- 236, ς') ό ίδιος, π. δϋάοδί - ΡθΓ5θ1ιιιη§Όη, τ. 28, σ. 

448 - 450, ζ') δ Γ. Π. Νάκος, π. Ελληνικά, τ. 21 (1969), σ. 203 - 210 καί η') δ Μ. 

Σταματελατος, έφ. Καθημερινή τής 19 Δεκ. 1965 καί 30 Όκτωβρ. 1966. Πάντας τούς 
άνωτέρω καί όσους άλλους έδημοσίευσαν κριτικάς, ών δέν ελαβον γνώσιν, ευχαριστώ θερ¬ 

μότατα καί έκ τής θέσεως ταύτης. 
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179α. Αναστασία Σιφωνίου -Καράπα, Μεν. Τουρτόγλου, 

Σ π. Τ ρ ω ϊ ά ν ο ς, Τό Νοταριακόν Άρχεΐον Κεφαλληνίας, έν ΕΚΕΙΕΔ 
16-17 (1969- 1970) σ. 41-231. 

219α. Σπ. Λάμπρος, Διαθήκη έκ Μήλου γραφεΐσα έν έτει 1748, έν π. Ν. 

Έλ. 5 (1908) σ. 444-450. 
219β. Κώστας Λάππας, Αγία Λαύρα Καλαβρύτο^ν. Α' Κείμενα άπό τον 

Κώδικα τής Μονής (Άθ. 1970). 
224α. Άνδρ. Δ. Μ α γ κ λ ά ρ α ς, Συμβολαί είς τήν ερευνάν καί μελέτην των 

Βίειηρα τής έκ Κεφαλληνίας οικογένειας Οαι*ί)ΐιπ (ΙΙάτραι 1977). 
226α. Μ. Μαλανδράκης, Νησιωτικά Χρονικά. Μέρος Α', π. Ελληνικά 

τ. 10 (1937-1938) σ. 69-116. 
233α. Γ. Μαριδάκης, 'Η έξ άδιαθέτου κληρονομική διαδοχή είς τήν Μή¬ 

λον κατά τον 17ον (γρ. 18ον) αιώνα, έν ΕΕΣΝΚΟΕΠΘ τ. ΙΒ’, 
1967 (αφιέρωμα είς Χαρ. Φραγχίσταν). 

233β. Έ λ. Β ο υ ρ α ζ έ λ η - Μ α ρ ι ν ά κ ο υ, Αί έν Θράκη συντεχνίαι των 
Έλλήνο^ν κατά τήν Τουρκοκρατίαν (Θεσ. 1950). 

271α. Νικ. Πανταζόπουλος, Τά ((προνόμια)) ώς πολιτιστικός παράγων 
είς τάς σχέσεις Χριστιανών - Μουσουλμάνοι, έν ΕΕΣΝΚΟΕΠΘ Θ' 

(1965) σ. 815-896. 

275β. Νικ. Πανταζόπουλος, Δεσπ. Τσούρκα-Παπαστάθη, 

Κώδιξ Μητροπόλεως Σισανίου καί Σιατίστης, τεύχος Α' (Θεσ. 1974). 
351α. Μεν. Τουρτόγλου, Περί τής άπονομής χάριτος κατά τό βυζ. καί 

μεταβυζ. Δίκαιον μέχρι καί του Καποδιστρίου, έν ΕΚΕΙΕΔ 20 - 21 
(1973-1974) σ. 3-13. 

351 β. Μεν. Τουρτόγλου, Τινά περί άνακλήσεως διαθήκης είς τήν Νά¬ 
ξον κατά τον 18ον αιώνα, έν π. Άθηνά τ. ΟΓ' - ΟΔ' (1972-1973) 

σ. 361 - 378. 

ΕΕΚΜ =Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. 
ΕΕΣΝΚΟΕΠΘ =Έπιστ. Έπετ. Σχολής Νομ. καί Οίκ. Επιστημών Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. 
ΕΚΕΙΕΔ —Έπετηρίς Κέντρου Έρεύνης Ιστορίας Ελληνικού Δικαίου ’Ακαδ. 

Κυπρ. Χρ. — Κυπριακά Χρονικά. 

Ν. Έλ. — Νέος Έλληνομνήμων (1904 - 1927). 
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1 - 33α 

1472. «Τον πΚ. Ίωάσαφ περιέτεμεν ό σ. Μεχμέτ επί βήματος 
τήν νπήνην ( = γενειάδα) και τον εκχλησισρχον την ρίνα 
διέσχισε, διά το μή ύπακονσαι αντονς νή αυτόν κελεύσει, 

δώ ής έζήτει άδειαν εκκλησιαστικήν προς τον έκ τής Τρα- 

πεζονντος προποβεστιάριον, ζώσης εϊσέτι τής αυτόν νομίμου 
γυναικός, τον γήμαι τήν τον άρχοντος των Αθηνών συνευ- 

νον, ή κατ' άλλους θυγατέρα. . . Εϊτα καταργεί και τον οι¬ 

κουμενικού θρόνον τον αυτόν Ίωάσαφ. . .», 

έν 202, σ. 17. 

2 - 35α 

1487. Κανουννχμές του σ. Βαγιαζήτ Β' κατοχυρώνει τά κληρονο¬ 

μικά δικαιώματα των τιμαριούχων, 
έν 275α, σ. 838. 

«Ίί γή του πατρός τον θεωρείται ώς κληρονομική τον ανηλίκου υιόν Ιδιο¬ 

κτησία. Εις περίπτωσιν δέ μεταβιβάσεως εις άλλον, ό υιός ενήλικων μένος, 

δύναται νά διεκδίκηση τά δικαιώματα τον. Εφ οσον η χήρα δεν αφήνει 

άκάλλιέργητον τον αγρόν, τον όποιον διακατέχει, καταβάλλει δε την δεκατην 

ώς και τά λοιπά τέλη, είναι αντίθετον προς τον νόμον νά τής άφαιρεθή ό 

αγρός». 

3- 42α 

1514. Διαταγή των Προβλεπτών Ο. Ρίλδηιι&Ιί^,Ό, Οίΐ&νίο Ζβπ 
καί Μ&γοο ΡοΓβά&η έπεκτείνουσα καί εις τάς νήσους Κε¬ 

φαλληνίαν καί Ζάκυνθον τήν απο του έτους 1835 ισχυουσαν 
έν Κρήτη διαταγήν του ΡοδΟαπηΐ, δι’ ής, προς περιστολήν 
των καταχρήσεοιν ώρίζετο ότι οί συμβολαιογράφοι τότε μο- 

νον παρέχουν βεβαιώσεις περί καταβολής χρημάτων εις 
έκτέλεσιν συμφοινιών, ότε ή καταβολή γίνεται ενώπιον αυ¬ 

τών των ιδίων καί μαρτύρων, 
έν 179α, σ. 43 καί ΓΑΚ, Κώδιξ 229 Κεφαλληνίας, φ. 2ϋβ. 
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4 -59γ 

1554. Συνοδική άπόφασις έπί πΚ. Διονυσίου Β', δι5 ής χορηγεί¬ 

ται διαζύγιον υπέρ τής γυναικός, δι5 άποδημίαν του άνδρός 
έπί πενταετίαν, 

έν 467, σ. 80, σημ. 193.. 

«. . .όταν ό άνδρας νπάγη εις άλλον τόπον καί λειψή χρόνους ε από τό σπίτι 

του και δεν ένθυμηθή τελείους τής γυναικός αυτόν νά τής στείλη έξοδον ή 

γράμμα άλλα όφήση αυτήν παντελώς χωρίς τίνος βοήθειας. . .». 

5 -94α 

1583. Διαταγή των Συνδίκων καί Εξεταστών διά τήν Ανατολήν 
Ζιι&ππθ Οτίίΐί καί Ιίυΐϊο Ο&ΓΖΟπΐ, δι* ής θεσπίζεται ύπο- 

χρέοισις τών συμβολαιογράφων Κεφαλληνίας, όπως κατα¬ 

γράφουν τάς πράξεις των κανονικώς εις βιβλία συνεσταχω- 

μένα καί ούχί εις λυτά έγγραφα, 
έν 179α, σ. 42. 

6 - 9οζ 

1590. Προικοσύμφωνου άπό 8 Νοεμβρίου τής νήσου Σύρου, έν ώ 
συμβάλλονται οί πατέρες γαμβρού καί νύμφης, οί'τινες καί 
προικίζουν άμφότερα τά τέκνα τοιν διά διαφόρων ακινήτου 
καί κινητών, 

έν ΠΟβ, σ. 308-310. 

7 - 95η 

1598. Διαθήκη άπό 8 Μαΐου, έν Σύρω, 
έν 110β, σ. 311-314. 

8 - 103α 

1607. Διαταγή τού Γενικού Προβλεπτοΰ Ραδςιι&Η^ο άπαγορεύου- 

σα εις τούς ιερείς νά μετέρχονται έργα συμβολαιογράφοι, 
έν 179α, σ. 43. 
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9 -107β 

1611. Συνοδική άπόφ. επί πΚ. Νεοφύτου Β ,δι’ής χορηγείται 

διαζύγιον υπέρ της γυναικός, δι’ αποδημίαν του άνδρδς έπι 

τριετίαν, «διά τε τό ανώμαλον τον καιρόν και την τον γέ¬ 

νους δουλείαν καί μάλιστα διά τον ένόντα ταϊς γνναΐζΐ ψυ¬ 

χικόν κίνδυνον», 

έν 309. τ. 5, σ. 156 έπ. 

10-107 γ 

1613. Πράξις συνταχθείσα ένώπιον του βικαρίου τής καθολικής 

Εκκλησίας Σύρου άπο 11 Μαΐου, δι’ ής συνομολογείται 

παρά των έξ άδιαθέτου θυγατέρων καί τού συζύγου τής θα- 

νούσης οτι ή θανούσα διέθεσε προφορικώς ώρισμένα περιου¬ 

σιακά στοιχεία υπέρ του άπόντος υιού της, ιερωμένου, 

έν 110β, σ. 316. 

11 -110α 

1616. Προικοσύμφωνου άπό 25 5Οκτωβρίου έν Σύρω, 

έν 110β, σ. 318-319. 

Ό πατήρ του γαμβρού προικίζει τον υιόν του δι’ ώρισμενων ακίνητων και 

κινητών πραγμάτων καί ζώων, μεταξύ των όποιων «το πρώτο τζονλαρι οττον 

κόμη ή γαδάρατον», δηλ. δι’ έλπιζομένου πράγματος. Ή δέ θεία τής νύμφης 

— διότι προφανώς αυτηήτο ορφανή γονέων—τήν προικίζει «ο,τι πραγματα έχε1 

γραμμένα εις τό πρώτον της προικοχάρτι, τόσον τον πατέρα της. .. .ωσάν και 

τής μητέρας της· . . .Μέ τούτη τήν συνφωνία, ότι αν καταλάβη θάνατος μια 

μεριά τήν άλλην, χωρίς κληρονόμον ή ό κληρονόμος χωρίς κληρονόμον, κατά 

τήν ό')οα, νά παίρνη καθ’ ένας ο,τι γνωρίζει. Καί να στρεφωνται τα πραγματα 

τσί έδικούς, ήγον εκεί όπου τά. έδόνασι...)>. 

12 -110β 

1617. Ίνβεντάριον έν Σύρω άπο 20 Ιανουάριου, 

έν 110β, σ. 319-320. 

έν όψει δευτέρου γάμου του πατρός, γίνεται άπογραφή τών άνηκόντων εις τά 

έκ του πρώτου γάμου τέκνα του προικφων πραγμάτων τής θανούσης πρώτης 
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συζύγου του, καθολικής, καί ύπόσχεσις τούτου, ότι τό ι/3 καί τής άτομικής 

προικώας περιουσίας του θά περιέλθη εις τά έκ του πρώτου γάμου τέκνα του. 

Τάς δηλώσεις του ταύτας αποδέχεται διά λογαριασμόν τών ανηλίκων τέκνων ό 

έκ μητρός πάππος των. Τήν σύνταξιν του ίνβενταρίου έζήτησεν 6 έπίσκοπος 

τών Καθολικών Σύρου «ωσάν εκείνος όπου κνττάζει τά δικαιώματα όλονών τών 

χηράδων καί τών ορφανών. . . .διά νά μην τά χάσου τά παιδιά τά ορφανά». 

13- 116β 

1632. Άπόφασις διαζυγίου τού έπισκόπου Μέτρων καί Άθύρα 

Ιεροθέου, 

έν 319α, σ. 172. 

«.. ,έλθών ό Θ., καί έζήτησε λαβεϊν γυναίκα, εις τήν επαρχίαν μας. Καί 

έζητήσαμέν τον ϊνα μή έχη έτέραν γυναίκα καί (ομολόγησε μέ βάρος αφορία μου, 

πώς έπάντρεψάν τον οι γονέοι τον, άμή αυτός ήταν ανήλικος καί δεν έγνώριζεν 

καί εδωσάν τον γυναίκα έπτάπαιδη γρηά καί διά τό θέλημα τον αγά τον όντα 

καί τήν βίαν εκείνων. Δίδομεν τήν άδειαν λαβεϊν έτέραν γυναίκα.. .». 

14 -116γ 

1632. Διαταγή τού Προβλεπτοΰ Νίοοοίό Εΐΐίζζο διά τήν Κε¬ 

φαλληνίαν αύτη περιέχει σημαντικωτάτας διατάξεις ρυθμι- 

ζούσας τά τού λειτουργήματος τού Νοταρίου, 

έν 197α, σ. 43 - 44. 

15 - 126α 

1641. Προικοσύμφωνου άπο 8 Νοεμβρίου, έν Σύρω, μεταξύ τών 

δύο μελλονύμφων, έκατέρου τούτοιν προικιζόντων τά εαυτού 

πράγματα, 

έν 110β, σ. 322-323. 

«...Μέ τούτην τήν συμφωνία οτι αν καταλάβη θάνατος εις περί τον άλλον 

καί δεν έχουν κληρονόμο, νά στρέφοννται τά πράγματα στους πρόσσιμονς. 

Καί άν κάμον καί κληρονόμο καί ό κληρονόμος άποθάνη νά στρέφοννται τά 

πράγματα στους πρόσσιμονς». 
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16 -139β 

1657. Διαταγή του Έξεταστοΰ Ο. ϋ&ικίοίο, δι’ ής απειλούνται 
ποιναί κατά των νοταρίων καί των μαρτύρων, εάν τά συμ¬ 

βόλαια υποκρύπτουν άπάτην ή τοκογλυφίαν, 

έν 179α, σ. 44' το πλήρες κείμενον έν ΓΑΚ, κωδιξ 229 Κεφαλληνίας, φ. 59α. 

17 - 139γ 

1657. 'Η Νομική Συναγωγή του Δοσιθέου (φ. 243β) αναφέρει 
ότι ό μ. Γεράσιμος «μετά τό συναφθήναι πόρνη γυναικίτινι 

καί συγκαλινδεϊσθαί άναιδώς καί άφρόνως, άπετάξατο τι] 

άρχιερωσύνη, παραρρίψας την επαρχίαν, ήδη συνοικεί αυτή 

διά κεπηνίου», 

έν 29, χ. Β', σ. 35, σημ. 32. 

18 -145δ 

1662 - 1686. Μνημονεύονται εννέα γάμοι έν Κπ. διά κεπηνίου, 

έν 20, σ. 824 έπ. 

19 -Ιοογ 

1665. Συμβόλαιον έν Σύρω, από 21 Ιουλίου πωλήσεως παρά τής 

Ν. Μ. τής δουλείας πυράς εις ξένον φούρνον, ής ήτο κατά 

τό ήμισυ δικαιούχος, 

έν ΠΟβ, σ. 324. 

20 -186β 

1671. Άβαντάριον άπό 13 Ιανουάριου, έν Σύρφ, δι’ ου οί γονείς 

προικίζουν τον υιόν των διάφορα εν αυτω οριζόμενα ακίνη¬ 

τα, χωρίς νά διευκρινίζεται άν επικειται γάμος τουτου, 

έν ΠΟβ, σ. 325. 

21 - 186γ 

1671. Συνοδική άπόφασις πΚ. Διονυσίου, περί διαζυγίου, 

έν 20, χ. Β', σ. 126-127, άριθ. 7. 

«.. .ή *Αννα . ■ ■ ανδρα έχονσα.Κ. όνόματι, προ τον έκσπασθήναι αντον, κλι- 

νήρου; καί παραλύτου τνγχάνοντος, έλαβε διά καπινίον έτερον, παρανόμους 

αυτω συνοικονσα' προσενεγβεϊς ούν και ό άνήρ αυτής .. . φοράδην έν κραββά- 

τω, ημιθανής τις και ζών νεκρός, και έρωτηθεις πορ ημών άπήντησε παραι¬ 

τούμενος και άποδιοπομπούμένος αυτής την συνοίκηση·. Τούτον χάριν, τής 

προφανούς μοιχείας αυτήν άπαλλάττοντες, γράφομεν, ϊνα ή ’Άννα αυτή εϊη 

τον λοιπού διακεχωρισμένη . . .και έχη άδειαν στεφανωθήναι εις γάμον δεύ¬ 

τερον χριστιανικώς. . 

22 - 187β 

1672. Συνοδική άπόφασις πΚ. Διονυσίου, περί διαζυγίου, 
έν 20, χ. Β', σ. 128, άριθ. 10. 

«.. .έχώρισεν εκείνος αυτήν διά γρτζετίου. .. .( = αυτή) διά κεπηνίου σννώ- 

κησεν έτερω ανδοί, δπερ καί τέλεον άπηλλ.οτρκοσεν ταυτήν τής συνάφειας 

εκείνης τον πρώτον ανδρος αυτής. Ί ούτον χάριν και έκκλησιαστικώς διεζεό- 

ζαμεν αυτήν, ώστε είναι κεχωρισμενην . . .και δεδώκαμεν άδειαν αυτή στεφα¬ 

νωθήναι κατά νόμους. ..». , 

23 -189γ 

1673. Συνοδική άπόφασις πΚ. Διονυσίου, περί διαζυγίου, 
έν 20, τ. Β', σ. 139 έπ., άριθ. 36. 

«.. .μηδόλως εαυτόν αισθανόμενος, μήτε ποτέ καρηβαρείας άνανήπτων. Τού- 

τον χάριν, Ιδόντες, δτι ον δύναται γυναίκα έχειν, ό εαυτόν μή Ηχων, όπως μή 

περιπεσονσα ταϊς τής ανάγκης δειναΐς περιστάσεσιν ή γυνή, κινδννεύση περί 
ψυχήν, διεχωρίσαμεν. ..». 

24 - 192γ 

1675. Συνοδική άπόφασις πΚ. Παρθενίου, περί διαζυγίου, 
έν 20, χ. Β', σ. 142, άριθ. 41. 

τού ανδρος λαβοντος εξο^τερικώς χοτζέτιον τής βασιλικής κρίσεως, «γράφομεν 

και άποφαινόμεθα, ϊνα ή Κ. έστο) κεχωρισμένη τον Κ. ώς των ιερών νόμων 

λεγόντων, γυναίκα καταφρονουμόνην υπό τον ίδιον άνδρός, άποσπάσθαι τον 
ανδρος αυτής. . 

25 - 195α 

1679. Συνοδική άπόφασις τού πΚ. Ιακώβου, περί διαζυγίου, 
έν 20, X. Β', σ. 155, άρ. 71. 

«. ..επειδή ό Δ. .. .μετά τής πριν γυναίκας αντον Σ., παραστάντες. . . .έδηλο- 
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ποίησαν, ότι έχωοίσθησαν άλλήλων διά χοτζετίον της βασιλικής κρισεως εν 

αίτίαις μη παραχωρονσαις σύνοικεΐν αυτούς και ελαβον διά κεπηνίων ο μεν 

άλλας γυναίκας, ή δέ ετέρους άνδρας... έδεήθησαν και τής εκκλησιαστικής 

λνσεως- Τούτον χάριν, γράφομεν, ϊνα νπάρχωσιν κεχωρισμένοι άλ/,ήλων. . .»· 

26 - 205α 

1688. Άπόφασις του Επιτρόπου Σύρου άπό 19 Ιουλίου, επί άσκή- 

σεο^ς δικαιώματος προτιμήσεως κατα της ποιλησεως, 

έν 110β, σ. 327. , χ 
«....Προικίσαμε τά δικαιολογίαματα τής μιας μεριάς και τής άλλης και κατα 

τά Καπίτονλα και συνήθη τον τόπον μας, ότι όσες αγόρασες καμητο αντρό¬ 

γυνό νά τις εχονσι μαζί. Διά τούτο .. .κρίνομεν και άποψασίζομεν, ότι το μισό 

σπίτι καί τήν έμίση σκλερή νά είναι τον Ν. (= άδελφοδ του πωλητου) για 

προτιμή τον κουνιάδου τον του Μ. καί τό άλλο μισό σπίτι και τηνε μίση 

σκλερή νά είναι τον Γ. (= άδελφοΰ τής συζύγου) γώ. προτιμη της αδελ¬ 

φής τ0υ τής ’Λ., διά τό σννήθι καί ούζάντζα τον τόπον μας, νά μην χαλα- 

ζεται. .. »■ 

27 -209β 

1690. Πραξις άπό 28’Οκτωβρίου Συνόδου Σιατίστης, έν $ μνημο- 

νεύεται (ι επακτός» άφορισμός, 

έν 275β, άριθ. 14. 

28 - 214α 

1691. Πραξις συνοδική μ. Σιατίστης, άπό 10 Ιανουάριου, δι’ ης ή 
πατρική κληρονομιά ύπούσης μητρός και δύο τέκνων, διανέ¬ 

μεται εις τέσσαρα μερίδια, μετά τήν πληρωμήν των χρεών, εν 

λαμβάνει ή χήρα, Ιν άπό Ιν τέκνον καί έν είναι «τής ψυχής», 

έν 275β, άριθ. 15. 

29 -214β 

1691. Πραξις συνοδική μ. Σιατίστης, άπό 27 Φεβρουάριου, δι’^ης 

ή πατοική κληρονομιά διενεμήθη εις 4 μέρη, έξ ών ή χήρα 
6-10-1978 
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έλαβεν εν, άφ’ ού προηγουμένως «εδωσεν ομολογίαν, ότι να 

μην ύπανδρευθή δεύτερον», έκαστη δέ των τριών θυγατέρων 

άνά εν μέρος, 

έν 275β, άριθ. 17. 

30 - 215α 

1692. Βεβαιωτικόν γράμμα τής μ. Σιατίστης άπό 10 Ιουλίου, δι’ 

ου τής άδελφής ζητησάσης παρά του συνεταίρου τού θα- 

νόντος αδελφού της τό μερίδιόν του, ως κ?νηρονόμος του, 

τού δέ συνεταίρου φανερώσαντος ώρισμένον ποσόν, όπερ 

έλαβεν ή άδελφή, «ύστερον ήβέλησεν αυτή, κατά τους νό¬ 

μους, νά τον βάλη καί είς άφορισμόν, αυτός δέ ό πτωχός, 

ώς ευλαβής, έθέλησε καί εδωσεν άσλάνια 10 προς τήν αδελ¬ 

φήν, αυτή δέ τά ελαβεν καί εύχαριστήθη καί π}έον δέν τον 
ενώχλησεν», 

έν 275β, άριθ. 20. 

31 - 217 α 

1693. Άπόφασις τού έπισκοπικού Δικαστηρίου Σιατίστης, άπό 11 

Ίανουαρίου, δι’ ής έλύθη παράνομος γάμος, γενόμενος ένώ- 

πιον του κατή, μεταξύ συγγενών, μετά καπινίου, διαρκέσαν- 

τος επί 18 ή 20 έτη, «κατά συνέργειαν του μισοκάλου δαί- 

μονος», καταβληθέντος τού συμπεφωνημένου καπινίου προς 

τήν διαζευχθεισαν, 

έν 275β, άριθ. 27. 

32 - 228β 

1696. Άπόφασις μ. Σιατίστης, 25 Απριλίου, δι’ ής, θανόντος τού 

συζύγου άτέκνου, κληρονομούν τό 3/3 ό πατήρ τού θανόντος, 

τό Υ3 ή χήρα καί τό 1/3 διατίθεται «διά τήν ψυχήν καί διά 

μνημόσυνα», 

έν 275β, άριθ. 2. 

Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ' Π 
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33 - 232β 

1697, Άπόφασις του επισκοπικού Δικαστηρίου Σιατίστης, άπό 
11 Απριλίου, ορίζει, δτι εάν μετά τον θάνατον του συζύγου, 

άποθάνη καί ή μόνη κληρονόμος του θυγάτηρ, μένει «ή μή- 

χηρ αν τής κληρονόμος, κατά την άπόφασιν τών θείων καί 

Ιερών κανόνων, αποβάλλοντας καί αδελφούς και άδελφάς 

τον πατρός», 

έν 275β, άριθ. 37. 

34 - 237β 

1700. "Έγγραφον άπό 8 Σεπτεμβρίου του καδή Κώ «προς τονς 

παπάδες καί τονς προεστώτας Πάτμον καί τονς λοι¬ 

πούς ραγιάδες και έξόχως εις τονς Πατέρας τον μονα¬ 

στηριού», 

έν 226α, σ. 106. 

«Στέλλω τον άνθρωπόν μον τον Άλήν διά επίτροπόν μου νά κνττάξη αυτόν 

όσα κρισίματα έχουν και άλλα ντάβια ( = άγωγάς) δ,τι τύχονν νά τά κνττάξγ} 

ώς ίδικόν μου πρόσωπον και νά μην τολμήση κανείς νά φανή ενάντιος.. . 

έχουν τώρα όνο χρόνους όπου δεν (μου) έστειλαν το διατεταγμένο πεσκέσι, 

οπού έδιδαν τών πρώτων καδήδων τό μοναστήρι καί ή Χώρα' τώρα (σάς) 

γράφω νά το δώσετε τον άνθρωπον όπου (σάς) στέλλιο, του *Αλή, καί είναι 

καλώς δοσμένο 

35 - 248α 

1703. Πράξις άπό 20 Νοεμβρίου, συνταχθεϊσα εις την Καθολι¬ 

κήν Επισκοπήν Σύρου, 

έν 110β, σ. 330. 

«... Επειδή καί ο Μ. Β. τον Π. νά έχη παιδιά μέ την πρώτη τον γυναίκα, 

. . . καί τώρα έπιθνμά νά ξαναπαντρευτή, διά τούτο ό . . . ’Επίσκοπος του 

παρόν νησιού, τον έκραξε διά νά όρδινάρη τά παιδιά τον πρωτύτερα διά νά 

μην απομένουν τά ορφανά παρατημένα. Καί έτζι ό λ,εγόμενος Μ., εδώ παρών 

καί στερκτά παίρνεται καί όμπλιγάρεται νά έχη τά παιδιά του μέ τά πρά¬ 

γματά τωνε νά άναθραφονσι, ώστε που νά γενονν τον νόμον. Καί σάν έρθη ή 

ώρα νά παντρεύγουνται, νά τά προικίζη καί αυτά σάν καί τ άλλα τον παιδιά, 

τά μέλλοντα, καί νά δίνη στο καθένα τό προνκί τον, κατά που θέλει μερίτάρει 

καί θέλει πορευτή μέ τον κύρη του καί κατά τη δούλ.εψι που θέλει τον κάμει. 
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Μέ τοϋτο δ,τι ώρα χωρίσουν άπό λόγον του νά μην έμπορή νά τον γυρέψουν, 

καμμιάς λ.ογής άντράδα τέόν πραγμάτων των, μόνο νά στέκοννται σίγουρα 

τά πράγματά το)νε, ήγουν τό προνκί τής μάννας τώνε καί ή πάρτη της οί 

άγοράδες καί δ,τι άλλο τής έγγίζει. .,. 

36 - 272α 

1714. "Απόφασις του "Επιτροπικού Κριτηρίου τής νήσου Σύρου 

άπό 15 Μαρτίου, 
έν 110β, σ. 333 - 334, δι’ ής κρίνεται, δτι τά τέκνα είναι αναγκαίοι κληρο¬ 

νόμοι καί δεν δύναται 6 διαθέτης γονεύς, άνευ αφορμής ν’ άποκληρώση τι 

τών τέκνων του. 

37 - 278α 

1715. "Ενώπιον τού επισκοπικού Δικαστηρίου Σιαηίστης, άπό 13 

"Ιανουάριου, οί σύζυγοι υιοθετούν τον άδελφόν τού συζύ¬ 

γου, καθιστώντες τούτον καί γενικόν κληρονόμον των, ορί¬ 

ζοντες συγχρόνως δτι έν περιπτώσει θανάτου του, όίνευ 

τέκνο>ν, νά τον κληρονομούν ούτοι, οί θετοί γονείς του, 

έν 275β, άριθ. 71. 

38 - 281α 

1717. "Απόφασις τού "Επιτροπικού Κριτηρίου τής νήσου Σύρου, 

άπό 26 Αύγούστου, 

έν 110β, σ. 335. 

«.. . κατά τό συνήθειο τον τόπον μας, οτι τά χρέη νάναι ανάμεσα τον αντρό¬ 

γυνου, καθώς τρέχει στον τόπον μας άπό την αρχή.. 

39 - 282α 

1718. Συνθήκη ειρήνης τού Πασσάροβιτς, τής 21 "Ιουλίου, με¬ 

ταξύ Αυστρίας καί Τουρκίας καί τής έπακόλουθησάσης (27 

"Ιουλίου ίδιου έτους) Συνθήκης έμπορίου καί ναυσιπλοΐας, 
έν 436, τ. 1, σ. 298-327, δι" ής επετράπη ή έλευθέρα εμπορική επικοινωνία 

διά ξηράς καί θαλάσσης εις τούς Έλληνας, κεκτημένους ειδικά προνόμια, 

παραχωρηθέντα αύτοΐς υπό τής Αύστρίας. 
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40 - 282β 

1718. Άπόφασις διαζυγίου μ. Κώ άμοφαία συναινέσει ((6ι7 ας 

αυτοί οϊδασι αίτιας)), 

έν 189, σ. 63. 'Όμοιαι αποφάσεις των ετών 1726, 1765, 1782 καί 1788, της 

ιδίας μητροπόλεως, αυτόθι, σ. 71, 96, 130 καί 134. 

41 -282γ 

1718. Άπόφασις Επιτρόπων της νήσου Σύρου, από 26 Φε¬ 

βρουάριου, -·'ν'···· ■ - ν. 

έν 110β, Ο. 337. 

«../Όσο για τά επίλοιπα πράγματα τον άνωθεν σκλάβου, νά προβάρουσι 

ποιος άπόθανε πρώτα γή ό σκλάβος, γη ό κύρης των παιδιά). Νά κάμονσι 

κατά τό συνήθειο τον τόπον, εις τέρμινο δέκα μέρες. Και περάσοντας τό τέρ¬ 

μινο, νάναι τέλεια και άτζάκιστη ή σεντέντζα». (Ό εκδότης νομίζει, οτι ή 

προθεσμία των 10 ήμερων άποβλέπει εις τήν άσκησιν του δικαιώματος προ- 

τιμήσεως. Νομίζω πιθανωτέραν τήν εκδοχήν — ήν αποκρούει ό εκδότης—ότι 

πρόκειται περί του εθίμου, καθ’ ό τον θανόντα έκληρονόμουν μόνον οί έπιζών- 

τες άδελφοί, άποκλειομένων των τέκνων προαποβιιυσαντος αδελφού). 

42 -2826 

1718. Προικοσύμφωνον μονομερές έκ μέρους των γονέων τής νύμ¬ 

φης, έν Σύρω, λόγω τής τελέσεως τού γάμου έν Σμύρνη, 

έν 110β, σ. 338. 

«. . .Μέ τούτο δποτε καιρός έρχη ή άνωθεν Φ. εις τον τόπον και σταπιλη- 

ρηθή, νά είναι έδικά της... Νά μην ήμπορή από τή ξενητιά νά βάλη πίτροπον, 

μόνε νά τά τρώγουν οί γονείς της. Και άν ϊσως καί τής καπιτάρη θάνατος 

εϊς τήν ξενητιάν και έχη κληρονόμον, νά τά παίρνη, άποθανάντας των γο¬ 

νιών της. . .». 

43 - 285β 

1719. Π ροικοσύμφωνον από 23 Όκτωβρίου έν Σύρω, πρός τον 

υιόν της, συνταχθέν μονομερώς ύπ’ αύτής άπουσιάζοντος 

του υιού, 
έν 11 Οβ, σ. 342-343. 
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44 -286β 

1720. 5Απόφασις Επιτρόπου καί Προεστών Σύρου, άπό 7 Ιουλίου, 

έν 110β, σ. 346-347, άναγνωρίζουσα δανειστήν ώς καταστάντα κύριον ακι¬ 

νήτου, κατεχο μενού παρά τούτου πρός ασφάλειαν άπαιτήσεώς του, μετά γενο- 

μένην διακήρυξιν («εϊς τό τελάλη») τής πωλήσεως «νά γνρέψη τήν προτιμή 

τον» εντός προθεσμίας οκτώ ήμερων. 

45 - 294α 

1721. Γραπτή διατύπωσις εθίμου έν Μήλη), άπό 22 Ιουλίου, έπί 

θέματος τής έξ ά,διαθέτου κληρονομικής διαδοχής, 

έν 233α. 

«Επειδή και παλαιά τάξις εξ αρχής καί εις τό παρόν στέκει καί όλοι έπακολού- 

θως έτζι πολιτεύονται όσοι εις τό παρόν νησί κάτοικοι ραγιάδες εύρίσκονται, 

ότι γενομένη καμμιά ύπανδρία καί σννοικέσιον δίδεται καί ?είς τό μέρος τού 

άνδρός κατά τό είναι υποστατικά, πατρικά καί μητρικά ή επίκτητα άπ αυτών. 

Όμοίως καί εις τήν γυναίκαν τά όποια σάν άνδρόγννον χαίρονται, κνβερ- 

νοννται καί ζωοθρέφοννται. ’Έπειτα κάνοντες παιδιά, δίδουν τον καθενός παι¬ 

διού τήν προαιρετικήν κληρονομιάν ή προίκα, τά όποια παιδία όντας ενός πα¬ 

τρός καί μιας μητρός, άν τύχη καν ενός θάνατος, τό κληρονομούν τά άλλ.α 

παιδιά ωσάν κληρονόμοι τον πατρός καί μητρός. Μά άν τύχη θάνατος τής 

γνναικός καί ζή ό άνδρας, κληρονομούν τά παιδία τής μητρός τους τό πράγμα. 

Μά άν τά παιδία άποθάνονν, δεν κληρονομά τό αυτό πράγμα ό πατέρας τους, 

αλλά οί πλέον σιμοί συγγενείς τής αποθαμένης μητρός, ώς πράγμα οπού άπό 
τό γένος τους κατάγεται' όμοίο)ς άν τύχη θάνατος τού πατρός τά παιδιά 

ζούν κληρονομούν τό πατρικόν τους πράγμα, μά αν τά παιδία άποθάνονν καί 

ζή ή μητέρα τους δεν τά κληρονομά, άλ/λά οί πλέον σιμοί συγγενείς τον πα¬ 

τρός. Πλήν άν τά παιδία είναι ηλικίας καί θέλουν νά. κάμουν διαθήκην όπου 

θελεήσουν νά άψήσουν τό πράγμα τους είναι καλά δοσμένον. Μά άν τύχη καί 

ένας άνδρας πάρη πρώτην γυναίκα καί μ* αυτήν κάμη παιδία καί αυτή άπε- 

θάνη καί ζούν τά παιδία, επειτα δεντεροϋπανδρενθή καί μέ τήν δεύτερην γυ¬ 

ναίκα κάμη παιδία καί τύχη θάνατος τώ>ν πρώτων παιδιών καί δεν κάμουν 

διαθήκην, τό πράγμα τό μητρικόν τους υπάγει εις τούς πλέον σιμούς έδικούς 

τής μητρός τους, καί άν έχουν καί πράγμα πατρικόν αυτό μόνον κληρονομούν 

ή άν ζή ό πατέρας τους, ή άν είναι άπεθαμένος τά παιδία του. Ετούτη ή 

κοινή καί παλ.αιά προπατορική συνήθεια εφυλάχθη καί φυλάσσεται, εις οσα 

σνμβεβηκότα εστάθησαν εις όλους μικρούς καί μεγάλους, όθεν σνντρέχομεν 

όλοι μικροί καί μεγάλοι μετά μεγάλ.ης δεήσεως εις όποιον έκλαμπρότατον 
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ανθεντην καί κριτήν το παρόν τύχη..., να φυλάξη τήν παλαιάν μας συνή¬ 

θειαν και τάξιν όπου όλοι όμοφώνως όμολογοϋμεν πώς ετζι έφνλάξαμεν και 

φνλάττομε κατά πώς και 6 πολυχρονεμένος μας Βασιλέας μέ χατσερίψη μάς 

έβεβαίωσεν ότι αν άλλέως καμμΐαν φοράν γενή ό φτωχός ραγιάς υπάγει άνω 

κάτω.. 

46 -299α 

1722. Ενώπιον του επισκοπικού Δικαστηρίου Σιατίστης, τήν 21 

Ιουλίου, ένεφανίσθησαν άμφότεροι οί σύζυγοι καί συναινούν- 

τος καί του άδελφού τής γυναικός, λόγω μακροχρονίου άνιά- 

του άσθενείας της, του συζύγου άναλαβόντος τήν ύποχρέωσιν 

χορηγήσεο^ς ώρισμένων πραγμάτων κατ’ έτος προς συντή- 

ρησιν τής γυναικός, έδόθη διαζύγιον, 

έν 275β, άριθ. 91. 

47- 299β 

1722. Υιοθεσία ένώπιον τού επισκοπικού Δικαστηρίου Σιατίστης, 

άπό 27 Ιουλίου, ύπό γραίας «μέ το νά εύρίσκεται εϊς 

έσχατα γερατειά» τού Ι.Ν. τούτου υποσχόμενου «νά δείχνη 

ενπείθεια, ώσάν Ιδίαν του μητέρα και νά κάμη ολον τό 

εξοδον τής ζωοτροφής και μετά τον Θάνατον της, τήν άκο- 

λουθίαν της άπασαν, μέ όρκον και άφορισμόν», 

έν 275β, άριθ. 90. 

48 - 302α 

1724. Όμοια ύπόθεσις προς τήν κατωτέρω ύπ’ άριθ. 77 άπό 7 

Σεπτεμβρίου, επίσης στρατευθέντος τού συζύγου καί άφάν- 

του γενομένου επί οκτώ καί ήμισυ έτη, 

έν 275β, άριθ. 94. 

49 - 308α 

1726. Ό πΚ. 'Ιερεμίας ήρνήθη νά χορηγήση διαζύγιον εις εύγενή 
φαναριώτισσαν, διότι ό σύζυγός της, άπολέσας τον ένα οφθαλ¬ 

μόν έξ ατυχήματος, τήν άηδίαζε, παρά τάς πιέσεις επί τού 
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πΚ. ύπό των επιφανών συγγενών τής αίτούσης. Ό πΚ. 

έπαύθη καί ό διαδεχθείς τούτον Πα'ίσιος έχορήγησε τό 

διαζύγιον, 

έν 202, σ. 323. 

50 - 310α 

1729. Άπόφασις τών Επιτρόπων τής Σύρου, άπό 21 Ιουνίου, 

έν 110β, σ. 355 - 356. 

«. .. ενεφανιστήκανε οί κληρονόμοι τοϋ Γ. Τ., ήγουν Λ. Τ. καί τά έπίλοιπά τον 

αδέλφια, όλα κλαίγοντας ενάντιο εις ένα τεσταμέντο, όπου εϊχεν κάμει όντας 

άρρωστος μέ τήν πανούκλα., ο άνωθι Γ. "Ετζι έζητήσαμεν νά Ιόιοϋμεν τό τε¬ 

σταμέντο, τό όποιον μάς τό έφέρανε και υστέρα μάς έφερανε καί μαρτυρίες, 

όπου εϊχεν μεταλλάξει τήν γνώμην του καί περισσότερο, πόος τό έκαμε αστό¬ 

χαστα και έπάτησεν τά συνήθεια τον νησιού μας. Διά τούτο κρίνομεν καί 

άποφασίζομεν ότι τό λεγόμενον τεσταμέντο νά μήν άξίζη τίποτις καί τά 

προυκιά τον νά είναι τών κληρονόμων τον, ήγουν τών άνωθι. I.». 

51 - 310β 

1729. Άπόφασις τών Επιτρόπων τής Σύρου, άπό 28 Ιανουάριου, 

ούς διαιτητών, επί κληρονομικής ύποθέσεο^ς, 

έν ΙΪΟβ, σ. 350 -351. 

«. . . ενεφανιστήκανε τά παιδιά τοϋ Φ. Ρ...., έχοντας διαφορά ανάμεσα εις τήν 

κληρονομιά τον αδελφόν τωνε Μ., όπου εϊχεν κάμει τεσταμέντο καί άφήκεν 

τήν αδελφής του τής Ζ. μερικά πράγματα . . . καί διά άλλα πράγματα οπού 

ειχασι ακόμα άδελ.φομοίραστα, ζητώντας νά Ιδονμε τά παράπονά τωνε καί νά 

τις σιάσωμε. *.Ετζι εμείς γροικώντας τής μιας μεριάς καί άλλης τά δικαιώ¬ 

ματα καί βλέποντας καί τό τεσταμέντο τής .. .μάνας τωνε, όπου εϊχεν άφήκει 

κάθε παιδιού ξεχωριστό πράγμα καί άλλα πολλά νά τά μοιράσουνε άλλήλοος 

τωνε. Καί τώρα βλέποντας πόος 6 ... Μ. άφήκε τής αδελφής τον εκείνα που 

τον εϊχεν αφήσει ή μάνα τον πέρ τεσταμέντο καί όχι άπό τά άδελφομοίραστα. 

κρίνομεν καί άποφασίζομεν οτι ό,τι άφησεν τής αδελφής τον όπου ήτονε δικό 

τον, φανερωμένο, νά είναι τής αδελφής τον, καί καλά δοσμένο, άμή νά μήν 

εχη ή λεγομένη Ζ. νά κάμη άπό τ αλλ,α πράγματα, ο,τι είναι καί άπό τους 

γονιούς της πλ.ιό καλυτερεμένη. Αλλά καί άν εϊχεν καί χρέος τον λεγομένου 

Μ., νά μήν έχη νά κάμη τίποτις. Καί ή λ,εγομένη Ζ. στερκτή όμπροσθέν μας 

δεν πρετεντάρει νά έχη νά κάμη άπό εκείνα τά άδελιφομοίραστα τίποτις.. . ». 
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52 - 310γ 

1729. Άπόφασις άπο 3 Φεβρουάριου των Επιτρόπων Σύρου, 

έν ΙΙΟβ, σ. 352, επί τής έξης κληρονομικής διαφοράς. 

Κατά τήν επιδημίαν τής πανώλους του 1728, άπέθανε πρώτος 6 πατήρ καί εν 

συνεχεία μετά τινας ήμέρας τά δύο έκ των τέκνων του’ έδημιουργήθη διαφορά 

μεταξύ τής έλευθέρας θυγατρός Ρ. και του γαμβρού τής νυμφευμένης έτέρας 

θυγατρός, έκπροσωποΰντος την σύζυγόν του. Διά τής άποφάσεο^ς γίνεται δε¬ 

κτόν, ότι έκ τής κληρονομιάς δικαιούται νά λάβη ή Ρ. εν μερίδιον ώς άτομι- 

κήν μερίδα της, ώς κληρονόμος τού πατρός της καί εν μερίδιον ώς κληρονόμος 

των αδελφών της. 'Η δε έγγαμος αδελφή έν μερίδιον ώς κληρονόμος των αδελ¬ 

φών της. Καί τούτο όρθώς κατά το εθιμικόν δίκαιον τής Σύρου, διότι ή προι- 

κισθεΐσα θυγάτηρ δεν μετείχε τής κληρονομιάς τού πατρός. Σημειωτέόν οτι 

εις τήν β' τάξιν εκαλούντο ώς έξ αδιαθέτου κληρονόμοι οί αδελφοί του θανον- 

τος καί οχι οί γονείς. 

53 - 350α 

1742. Νοταριακόν ((έμπατικοχάρτι» τής Χίου, 

έν 160α, Α', σ. 69 έπ. 

«.. .ο Ν. Γ. ώς πρόσωπον τής εκκλησίας τον Τίμιου Προδρόμου Γερήτα, 

όμολογα ότι πώς έμβατικώνει προς τον Β. Ν. ... τά σκαλιά όπου εχει ή εκ¬ 

κλησία εις τό Σηλημά .. .νά τά δονλεύη ό Β. ώς καλάς άναστάτης καί νά 

μοιράζου(ν) τούς καρπούς είς πέντε, τρία ό άναστάτης και δύο ή έκκλησία 

καί από καιρούς άπομοίρασης, τρία ή έκκλησία καί δύο ο άναστάτης καί για 

έμπατίκια βάζει ό Β. τον κόπον τον καί δποτε εύρεθή κλέπτης καί άναμελής 

νά εξέρχεται καί γιά τό παρόν εχει τό παρόν έμπατικοχάρτι, Ινα τό ποιοϋ(ν) 

χονζέτιον εις τον αφέντη τον Καδή...». 

"Ομοια «έμπατικοχάρτια» υπάρχουν καί άλλα μέ νοταριακά γράμματα τού 

έτους 1750 έν 160α, Α', σ. 172 καί 221, τού έτους 1751, αυτόθι, σ. 249, τού 

έτους 1752, αύτόθι Β', σ. 77 καί 81, τού έτους 1753, αύτόθι, σ. 163, τού έτους 

1754, αύτόθι, σ. 229 καί τού έτους 1826, αύτόθι, σ. 322. 

54 - 358α 

1747. Διαθήκη έκ Μήλου, 

έν 219α, σ. 449. 

«.. I Ακόμη λέγει οτι τό πράγμα όπου άφίνει τον IIετράκη θέλει οτι άν κόμη 

αρσενικόν παιδί, νά δίδη τό μισόν ζέοντας καί μετά θάνατον τό άλλο μισό 

τόσον υποστατικά όσον καί άσπρα καί πάλιν τό παιδί τον είς αρσενικόν μέρος 
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τον αντον Πετράκη νά νπάγη, τίποτες από αυτά τά πράγματα είς θηλυκόν, 

άμή πάντοτε είς άρσενικά αλληλούια δ όχως νά δίδονται ομοίως καί κάθε άλλη 

κοντετζιό καί παραγγελία όπου τον άφίνει- είδε καί άπο τον ρηθέντα Πετράκη 

δεν ήθελεν ευρίσκεται αρσενικόν μέρος, τό πράγμα όπου τον άφίνει μετά τήν 

άποβίωσιν τον νά δίδεται είς τον αδελφόν τον ήγονν είς τό παιδί τον ανθέντη 

Ίωαννάκη, εί δε καί από αυτόν δεν ήθελεν είσται αρσενικόν μέρος, όπου ό 

θεός νά μήν δώση, τό πράγμα τόσον εκείνο όπου άφίνει τον Πετράκη όσον καί 

εκείνο τό όποιον άφίνει του ανθέντη Ίοιαννάκη νά πηγαίνη είς τά παιδιά τον 

ανεψιόν τον Μιχαλάκη καί πάλιν αυτά νά κάνουν τά όμοια είς τά άρσενικά 

μέ κάθε κοντετζιό καί παραγγελίαν, ώς καθοις φαίνεται είς τό παρόν.. .». 

55-360α 

1748. Κληρονομική διανομή έν Βολισσω τής Χίου, 
έν 160α, Α', σ. 80 - 81. 

«. . .επέθανεν ή Σοφία .. .καί έφηκε κληρονόμον τον άντραν της καί έφηκε καί 

παιδί θηλυκό καί επήγα(ν) είς τον Μονπή (—Μουφτή) καί έβγάλ.α φετονφά 

καί έβαλλε κληρονόμους τό πάππον της καί τον άντρα της. .. 

Ή διανομή αυτή έγένετο έπί τή βάσει τού οθωμανικού δικαίου, έφαρμοζομέ- 

νου έπί κληρονομιών διά τούς ραγιάδες. 

56 -360β 

1748. Νοταριακή πραξις Βολισσοΰ Χίου, δι’ ής πωλείται ((ό 

ήλιος)), ήτοι το δικαίωμα του άνεγείρειν όροφον υπέρ τον 

υπάρχοντα μιας οικίας, δηλ. καθιεροΰται. ιδιοκτησία κατ’ 

όροφον, 

έν 160α, Α', σ. 81. 

57 -378α 

1755. Φιρμάνιον σ. Σουλεϊμάν, από 1 Απριλίου, δι’ ού άπαγο- 

ρεύεται είς τούς αναλαμβάνοντας κατ’ άπο κοπήν τήν είσ- 

πραξιν των φορούν των νήσ6>ν, νά μεταβιβάζουν τό δικαίωμα 

τούτο είς άλλους, 

έν 226α, σ. 104. 
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58 - 392α 

1761. Άπόφασις έν Σύρω, άπό 25 Όκτωβρίου, περί έφαρμογής 

τού δικαιώματος προτιμήσεως, 

έν 110β, σ. 372. 

Άπόφασις του Κοινοτικού Κριτηρίου τής Σύρου, δι’ ής κρίνεται ότι ή γενομένη 

πώλησις παρά Συριανού εις Κωνσταντινούπολή κατά παράβασιν των περί προ¬ 

τιμήσεως εθιμικών κανόνων δικαίου, είναι άκυρος, νομιμως δέ τό Κριτηριον 

προβαίνει εις την μεταβίβασιν τού άκινήτου εις τον έν Σύρω συγγενή του πω- 

λητοΰ, δηλώσαντα την βούλησίν του περί άγοράς. Σημειωτεον, ότι και πω- 

λητης προέβλεψε την περίπτωσιν καί έν τω πωλητηρίω άνέγραψε «πώς αν 

τνχΐ] καί είναι ποοσσιμιά δπου τον έγγίζει, νά τό παίρνον». 

59 - 392β 

1761. Άπόφασις άπό 14 Απριλίου, του καδή τής Συρου, τού 

Επιτρόπου καί των Προεστών, 

έν ΙΙΟβ, σ. 368. ν # % 

Απορρίπτεται άξίωσις του I. Β. διεκδικοΰντος άφ’ ενός καταβολήν πρός αυτόν 

οφειλής τής άδελφής του καί άφ’ ετέρου άκίνητα δήθεν άνήκοντα εις την κυ¬ 

ριότητα του. 'Η άπόφασις είναι σημαντική, διότι δι’ αύτής τό Δικαστήριον 

άποφαίνεται ότι μαρτυρικαί άποδείξεις δεν ισχύουν προκειμένου περί διεκδι- 

κήσεως άκίνήτων καί κατά τού περιεχομένου έγγραφων, ότι ή πάροδος^μιας 

40ετίας επιφέρει άπόσβεσιν του δικαιώματος τού διεκδικοΰντος καί ότι ή 

προσφυγή εις τήν δικαστικήν κρίσιν καί ή έκδοσις άποφάσεως δεν δημιουργεί 

δεδικασμένον, τού προσφυγόντος δυναμένου νά προσφύγη εκ νέου εις άλλο 

δικαστήριον. 

60 - 396α 

1763. Γάμος διά κεπηνίου έν Κπ., μνημονεύεται 

έν 139, σ. 85. 

61 - 396β 

1763. Νοταριακή πράξις έν Βολισσω Χίου, δι ής μετά τής εγ- 

γονής τού Μ.Λ., κληρονομούσης τον πατέρα της καί τήν 

αδελφήν τούτου (θείαν της), συγκληρονομεί καί ή άδελφή 

τού πάππου της, 

έν 160α, Β', σ. 193 -194. 
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62 -396γ 

1763. Νοταριακόν γράμμα διανομής έξ άδιαθέτου κληρονομιάς 

έν Βολισσω Χίου, δι’ ού τον άποβιώσαντα Σ.Χ. κληρονο¬ 

μούν αί δύο άδελφαί του καί ό έξάδελφός του, 
έν 160α, Β', σ. 203-204. 

63 - 400α 

1764. Γάμος διά κεπηνίου έν Κπ., μνημονεύεται 
έν 139, σ. 86. 

64 -400β 

1764. Διά νοταριακοΰ γράμματος έν Βολισσω Χίου, ό σύζυγος 

δωρεΐται έν ζωή προς τήν σύζυγόν του ώρισμένα άκίνητα 

καί κινητά, υπό τον όρον, όπως μετά τον θάνατον τής δοι- 

ρεοδόχου περιέλθουν τά δωρηθέντα εις τά τέσσαρα τέκνα 

των, μή δικαιουμένης τής δωρεοδόχου «να τά δώση εις έτε¬ 

ρον πρόσωπον, ώς καθώς τό έκαμα καβονλι», 

έν 160α, Β', σ. 234. 

65 - 400γ 

1764 - 1768. Ό ηγούμενος τής Μονής. Άγιας Λαύρας Καλαβρύ¬ 

των Άνθιμος φέρει έκ Κίονσταντινουπόλεως «δύο φιρμά- 

νια, τό ένα <5ιά νά μη κληρονομούν οι συγγενείς τους κα- 

λογήρονς μετά τον θάνατόν τους, τό άλλο διά νά μή κό¬ 

πτουν οι ξένοι τον λόγκον τής Μονής καί νά μή ρίπτουν τά 

πράγματά τους, τά ζωντανά, εις τον τόπον τής Μονής» έν 

τω Κτιτορικω τής Μονής, 

έν 219α, σ. 47. 

66 -422β 

1773. Άπόφασις μ. Κώ, περί διαζυγίου, 

έν 189, σ. 117. 

«.. ,εβαλεν κατεπάνω μας εις τους παρόντος καιρούς μνρίονς καί πολλούς 

εξοηερικονς, ώστε δεν ητο δυνατόν νά τό άποφνγωμεν... αΟθεν... βαλόντες 
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καί τονς εξωτερικούς επάνω μας, εις τους παοόντας άκαταστάτους καιρούς, 

τον έχωρίσαμεν και άκουσίως.. .». 

67 - 449α 

1776. Άπόφασις άπο 10 Απριλίου του δραγουμάνου τοΰ στόλου 

Νικολάου Μαυρογένους, περί προϋποθέσεων άνακλήσεως 

διαθήκης, έν Νάξω, 

έν 351β, σ. 370-371. 

«... κατά τονς νόμους ή πρώτη διαθήκη ισχύει καί άν κόμη άλλην, πρέπει νά 

ζήση τρεις μήνας και έτζι νά χαλασθή ή πρώτη και άν χαλάση και την άλλην, 

πρέπει νά ζήση σαράντα ημέρες. . .». 

68 - 456α 

1778. Διαμαρτυρία τασσάρων δανειστών εναντίον οφειλέτου το^ν, 

ότι δεν ήδύνατο νά πώληση άκίνητόν του, προ τής έξοφλή- 

σεως των χρεών του, 

έν ΠΟβ, σ. 387. 

69 -457α 

1779. ((. . .ήλθε προσταγή (του σουλτάνου προς τον πΚ.) διά τά 

φορέματα καί σαρίκια των γυναικών τε και άνδρών», 

έν 202, σ. 563, κατά παράβασιν τής συνθήκης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή. 

70 - 457β 

1779. Συνθήκη τής 10 Μαρτίου τοΰ Άϊναρλή Καβάκ, μεταξύ 

Ρουσίας καί Τουρκίας, περί ερμηνείας άρθρου τινών τής 

Συνθήκης τοΰ Κιουτσούκ Καϊναρτζή (πρβλ. άνωτ., άριθ. 425 ), 

έν 27, τ. Δ' (1972), σ. 421. 

71 - 457γ 

1779. Πρακτικόν τοΰ ρουφετίου των μπακάληδουν, έν Μοσχοπόλει, 

έν 82α, σ. 15 έπ. 

«...ημείς οι έκ τον ρουφετίου των μπακάληδων βλΑποντες πολλΑ άτοπα 

δπον γίνονται είς τό ήμέτερον ρόνφέτιον, . . . θεσπίζομεν ορούς .·. .01 Πρωτο- 
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μαΐστοοες νά τιμώνται κατ3 εξοχήν, καθ' δτι ούτοι άναλαμβάνουσι τάς φροντί¬ 

δας των μικρότερων, εάν δέ κανείς φανή απαθής είς την προσταγήν αυτών νά 

διωγθή τον ρουφετίου, ώς όλ.έθριος καί επιζήμιος. ..."Οταν έρχεται ολίγη πρα¬ 

γματεία καί ύπάρχη άναμεταξύ μας ανταγωνισμός, τότε διά να μή ζημιωθή 

κανείς διορίζομεν τον... τον.. . τον. .. τό)1... τον.. . και τον... να καμνονν 

αυτοί πρώτον τήν αγοράν καί κατόπιν τήν αδελφικήν διανομήν εις κάθε μέλος 

τον ρουφετίου. 9Εάν άλλος λάβη τήν πρωτοβουλίαν νά προβή εις τήν αγοράν, 

θά είναι τέκνον τής αμαρτίας καί αποσυνάγωγος τον ρουφετίου. "Οταν ύπάρχη 

πλωύσιον το πράγμα, τότε έχει τήν άδειαν κάθε ένας να κώμη αγοράν όπως 

ήμπορεϊ, όνχί όμως εξω τής πολιτείας νά έξέλθη καί να καρτερεση την πρα¬ 

γματείαν, άλλα νά ξεφορτωθή πρώτον αυτή είς τήν πλατείαν και ακολ.ουθως 

νά λάβη χώραν ή άγορά. °Οταν έν μέλος του ρουφετίου έχη ανάγκην νά προσ- 

λάβη υπηρέτην καί βοηθόν, νά δηλώση τούτο καί κατόπιν να τον προσλαβη 

είς τό έργαστήριόν του. Τά μικρά καί ανήλικα παιδιά να υπηρετήσουν τρία 

χρόνια. τά μεγαλύτερα δύο μόνον τοιαντα καί ό πρώτος μισθός να είναι δέκα 

γρόσια καί συν τώ χρόνιο νά γίνη ή σχετική αύξησις. Έάν τύχη ένας αδελφός 

νά άδικήται, νά υβρίζεται, νά ατιμάζεται, δεν έχει τό δικαίωμα^ νά ζητήση 

άλλου τό δίκιον, παρά μόνον νά άναφέρη τοϋτο είς τό ρουφέτιον, τό όποιον θά 

έπιβάλνη τήν πρέπουσαν τιμιορίαν. . . ’Απαγορεύεται ό συνεταιρισμός με αλλό¬ 

θρησκόν καί τιμωρείται οντος μέ αποβολήν του ρουφετίου... 

72 - 463α 

1781. Διά νοταριακοΰ γράμματος έν Βολισσώ Χίου διανέμεται η 

κληρονομιά πατρος καί υίοΰ μεταξύ τών άδελφών τοΰ πα¬ 

τρος καί τής μάμμης τοΰ τέκνου, άφοΰ λάβη καί ή μήτηρ τοΰ 

τέκνου μικρόν μερ ίδιον «διά τό γάλα», 

έν 160α, Α', σ. 239-240. 

73 -463β 

1781. Διά νοταριακοΰ έμβατικίου παραχωρεΐται ύπο τών έπιτρο- 

πων ναοΰ τής περιοχής Χίου έλαιών είς έμφυτευτήν έλαιο- 

λάδου βάρους δύο πιντών, τήν πρώτην Σεπτεμβρίου έκα¬ 

στου.έτους, 

έν 160α, Α', σ. 250 - 25Ρ 
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74 - 469α 

1784. Διαταγή του Τούρκου αντιπροσώπου της Σάχ Σουλτάνας 

προς τούς κατοίκους τής Σύρου, διατασσομένους να υπα- 

κούουν εις τον άναδιορισθέντα κοτσάμπασην Γ., 

έν. 110β, σ. 391-392. 

«.. .όποιος Θά φανή ενάντιός τον. . . θά παιδευθή βαρεως. Ακόμη δε και ο Δε¬ 

σπότης (των Καθολικών) νά μην άνακατώνεται εις τις κοσμικές υποθέσεις, 

άλλα νά κυττάζη τούς παππάδες τον και τις εκκλησίες κατα το ονίνι τον...». 

75 - 473α 

1785. Άπόφασις έπισκοπικοΰ Δικαστηρίου Βενετίας απο 2 Αυ- 

γούστου, δι’ ής χορηγείται διαζύγιον εις τον σύζυγον, διότι 

ή σύζυγός του, επί τή φήμη του θανάτου του, ήλθεν εις β' 

γάμον μετ’ άλλου· ή σύζυγος, θεοιρουμένη μοιχαλίς, άπαγο- 

ρεύεται νά συζή του λοιπού μετά τού δήθεν β' συζύγου*, ό 

δέ ιερομόναχος, ό τελέσας τον β' γάμον, άνευ επισκοπικής 

άδειας, τιμοιρειται διά διετούς άναστολής απο πασης θείας 

λειτουργίας, 

έν 224α, σ. 64-65, έκ τής Στάμπας τού κόμητος Παύλου Χαρμπούρη, 

άριθ. 10. 

76 -485α 

1788. Ναυλοσύμφωνον άπό 12 Αύγούστου έν Σύρω, 

έν ΠΟβ, σ. 398. 

«Έφανίστησα(ν) στη παρό Καντζηλλερία τά δύο κάτωθεν μέρη και κανονν 

το παρό κοντράτο, ενα μέρος οί... από το άλλο μέρος ό καραβοκύρης Μ. Γ. 

παριανός. Οί άνωθεν ναυλώνουνε τον καραβοκύρη νά πάνε μέ το καγίκι τον 

στην Μανταλία νά το φορτώσουνε σταφίδα, η 6,τι άλλο πράγμα βάλλον(ν), 

τ’ όποιο καγίκι τό πιάνοννε σκόρσο ( = ελεύθερο) δίχως ό καραβοκύρης η οι 

σύντροφοί του νά ήμποροννε νά βάλουνε πράμα εως πραμάτια μέσα και πηγαί¬ 

νοντας καί έρχοντας, καλό καταβόδιο, νά ξεφορτώνουνε τό πράγμα καί νά δώ¬ 

σουν τον καραβοκύρη διά ναύλο γρ. 85 και δια σταλιδια υποσκεβεται ο καρα¬ 

βοκύρης νά κάνη σταλιδια όσες ημέρες ήκαμε το άλλο καγίκι καί μιά ημέρα 

παραπάνοι καί περάσοντας ή σταλίδα τους, και δσες ήμερες περάσουνε να 

πλερώνονν τον καραβοκύρη 5 γρ. την κάθε ημέρα...». 
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77 - 485β 

1788. Παρά τού έπισκοπικού Δικαστηρίου Σιατίστης έχορηγήθη 

διαζύγιον την 14 Τουνίου προς γυναίκα, ής ό σύζυγος άπο 

οκτώ ετών ήτο άφαντος, στρατευθείς υπό των Τούρκων, έφ’ 

όσον άπεδείχθη διά μαρτύρων, ότι καθ’ όλον τούτο τό διά¬ 

στημα ούδεμίαν εδοισεν ειδησιν, 
έν 275β, άριθ. 92. 

78 - 493α 

1790. Άπόφασις τού κριτηρίου Σύρου άπο 13 Νοεμβρίου, 

έν 110β, σ. 403 - 404. 

Κρίνεται τό προβαλλόμενον δικαίωμα προτιμήσεως παρά τίνος συγγενούς τού 

πωλητοΰ, δι’ έκποιηθέν παρ’ αυτού ακίνητον. Προκύπτει ότι ή πώλησις ακι¬ 

νήτου δεν ήτο άκυρος, άλλα διαρρηκτή. Επίσης, ότι «.. .έπιάσαμε τό καπί- 

τονλο οπού έχομε έκ παλαιόθες, διά όλη την Κοινότη, περί απάνω εις αυτή 

την διαφορά των ξενιτεμένων, που λείποννε από τον τόπο, τό τι λογής ακό¬ 

λουθά νά έχουνε την προσσιμιά τωνε. Πόσον καιρόνε καί ποιοι νά έχουνε την 

κράτηξι νά τους αβιζάρουν. Τ’ όποιο μας καπίτουλο ξεδιαλέξει καί λέγει, 

πώς όντας πουληθή κανένα πράγμα ακίνητο, οί ξενιτεμένοι νά έχουνε ενα 

χρόνο διορία, περί νά των μηνούνε, νά τό μαθαίνουνε. Καί τό όμοιο καπίτουλο 

ξεδιαλύνει καί χρεώνει, ότι οί δικοί τού πουλημένου πράγματος νά έχουσι 

χρέος νά τωνε μηνούνε, αφού πονληθη τό πράγμα, ώς ένα χρόνο. Καί περά¬ 

σοντας ό χρόνος, ή τωνε μηνύσανε ή δέν τωνε μηνύσανε, νά μην έχουνε πλέο 

καμμιά πρετεντ£ίόνε τής προσσιμιάς καί τό πράγμα νά είναι καλά πουλημένο, 

απάνω στον αγοραστή...». 

Ί9)-494α 

1791. Άπόφασις άπο 15Ιανουάριου Προεστώτων τής νήσου Σύ¬ 

ρου, έπέχουσα θέσιν έρμηνευτικής πράξεως εθίμων, επί του 

θέματος οφειλών ύπ’ ένέχυρον, 

έν 110β, σ. 404-405. 

«Διά ταυ παρόντος μας φανερού γραμμάτου δίνομε άσφαλτη μαρτυρία διά 

όλους εκείνους των οποίων αγγίζει ή καί όπου ήμπορεϊ νά των άκολ.ουθήση 

καί λέμεν, ότι εϊς όλωυς εκείνους όπου τωνε άκολούθησεν χρέος, μέ τό νά έδά- 

νεισαν άσπρα μέ όμολωγίες καί μην έχοντας νά πλερώσουν τό χρέος τωνε, 

έγινούντανε κουραμάς μέ ρότα ( = διανομή εντός προθεσμίας) εις όλο τωνε το 

στάμπιλε καί μόμπιλ.ε καί τό έπαιρνανε ολ,οι εκείνοι όπου των εί'χασι δανείσει 
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με ομολογίες καί νιτερέσσο διάφορον, ό καθ' ένας κατά τον αριθμό τής όμο 

λόγιας του καί καθώς ήθελε τον αγγίζει απάνω στη ράτα οπού ήθελεν γίνει. 

Άμή ξεδιαλνζομε πώς όντας ήθελε τύχει καί εκείνος ό ντεμπιταρης ( = οφει¬ 

λέτης) τον οποίον τό στάμπιλε και μόμπιλε εγινούντανε κονραμάς άπανω 

στις ομολογίες οπού έχρώστα, ήθελαν τύχει, λέμεν, αυτός νά εχη καί νά βαστή 

στο χέρι του έναν αμανάτι (έν προκειμένη, οχι ένέχυρον ή υποθήκην, αλλ άπό- 

δειξιν τού δανείου), μίαν θύμησιν, όπου νά τοϋναι δοσμένη δίχως νιτερέσσο 

διάφορον, αυτά έχει νά βιαίνη ( = βγαίνη) λιμπερο, το πρώτο και γέρο, όσον 

είναι, από όλο τον τό στάμπιλε καί μόμπιλε, δίχως νά τον άκολουθήση ράτα, 

ώς καθόις εδώ στο νησί μας ακόμα δεν έστάθηκε, μήτε έγινε, εις άσπρα όπου 

δεν έδανεΐατησαν μέ νιτερέσσο διάφορον καί ήτονε γιά αμανάτι ή κομεσσιόνα 

δεν τώνε άκλονθονσαν ράτα. Τοϋτο αποφασίζομε καί δίδομε τό παρόν γραμ¬ 

μένο εις διαφέντεψιν εις τον κάθε έναν όπου θέλει τύχει. ..». 

80 - 494β 

1791. Άπόφασις Επιτρόπων καί Προεστώτων της Κοινότητος 

Σύρου, από 15 Ιουλίου, προσδιοριζουσα την έκτασιν της 

εξουσίας των Επισκόπων προς άπονομήν τής δικαιοσύνης, 

έν ΠΟβ, σ. 406-407. 

<γ. . .ή γνώμη καί τό τέλος τόσον των προλέγο μενών προγόνων μας όσον καί 

ή έδική μας, κατά τό παρόν, εστάθη πάντα νά διορίσοψεν διά μερικόν καί 

μόνον κριτή τον εκλαμπρότατο Επίσκοπο τον Νησιού μας, ό οποίος να εξε- 

τάζη, νά κρίνη καί νά άποφασίζη ο,τι διαλαμβάνονσι τα ίδια τα τεσταμεντα 

καί προιχοχάρτια κατά τους νόμους καί τά συνήθεια τον τοπου μας καί ετούτο 

μέ τέλος νά μην τρέξονσι ζημιές καί έξοδες ανάμεσα σ εκείνους όπου εγκα- 

λιούνται, ώς καθόος έτύχαινε, αν ενα από τά δυο μέρη εμπορονσε να σνντρεξη 

έξω από τον τόπο μας, εις άλλους κριτάδες. . . Καί όποιαν άλλη άπόφασις 

θέλει ενρεθή, ή οποία νά είναι μάλιστα εναντία εις τά συνήθεια καί καπίτουλα 

τού τόπον μας, κατά τά όποια έκρίνασι ώς τώρα οι .. .Επίσκοποι, απάνω 

εις κοσμικές υποθέσεις, ώς άνο)θεν, νά γροικένται νούλα καί άνοοφέλεφτη καί 

ώσάν νά μην ήτο δοσμένη...». 

81 -526β 

1796. Συνεταιρικόν δύο ιατρών εν Ααρνακι Κυπρου, δεκαετούς 

διάρκειας, περί διανομής εξ ΐσου των άμοψών των, ώς .καί 

των δαπανών διά φάρμακα, 

έν Κυπ. Χρ. 7 (1930), σ. 231 -232. .... - 
7 - 10 - 1978 
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(Ό ανώνυμος συντάκτης βέβαιοι αυτόθι, σ. 230, ότι τοιούτοι συνεταιρισμοί 

ήσαν συνήθεις έν Κύπρω, τον ιη' αιώνα). 

82 - ο46α 

1798. Άπόφασις τού Κοινοτικού Κριτηρίου Σύρου, άπό 16 Δε¬ 

κεμβρίου, 

έν ΠΟβ, σ. 416-417. 

«.. .τον όποιον αγέρα είχε τόνε χαρίσει ό λεγόμενός Α. τής κόρης του Π., 

εδώ καί κάμποσα χρόνια, καθού έφανερώθηκε εις την παρουσία μας καί ήτανε 

καί έγροικόντανε, εως την σήμερον τής εξουσίας της καί πότες δεν τής έκά- 

μανε καμμιά άνόχλησις οί γονείς της απάνω εις αυτό. Καί την σήμερον . . . 

έγύρεψεν ό άνωθεν Α. νά άρνηστήν την χαρισιάν αυτήν, λέγοντας πώς εγώ 

έχάρισα μά δεν κουμαντάριζα νά χαρίσω, εστοντας καί τό σπίτι κατεβαίνει 

από τη γυναίκα μου. Λοιπόν εμείς εδώ παρόν καί ή γυναίκα του καί έξετά- 

ζοντάς τηνε μάς έφανέρωσε πώς ήτανε μέ την γνώμην της καί τον εχάρισα(ν) 

τον αγέραν αυτόν. Καί άνκαλά καί νά έγύρευγαν οί λεγόμενοι γοψϊς τής Π. 

άπόδειξιν μέ γράμμα τής χαρισιάς αύτηνής καί δέν εύρέθηκε, όμως μέ όλο 

τούτο, εστοντας καί νά μάς τό μεταφανερώσουν, πώς τον είχανε χαρίσει, <5ιά 

μερικά χρόνια, καθού λέμεν άνωθεν. Κρίνομεν καί άποφασίζομεν, ότι ή χαρι- 

σιά είναι καλή καί αμετάθετη εις τό όνομα οπού τήν έκάμασι οι γονέοι 

τής Π., καί νά είναι πάντα τής εξουσίας της καί οί γονείς της δέν έχουν 

κανένα γιους ( = δικαίωμα) καί δικαίωμα απάνω είς αυτό νά άναχλίζουν. ..». 

83 - 552α 

1799. ’Έκθεσις τού έπιτρόπου καί τού καντζηλλιέρη τής Σύρου, 

έν 110β, σ. 418-419. 

«.. .Λοιπόν ό 5Επίτροπος έπραξε κατά τό συνήθι όπου έχομε εδώ απάνω 

στο νησί μας, καθόος είναι καί τρέχει έξ αρχής. ’Έβαλε κοινό τελάλη, γιά δυο 

βολές, οποίος είναι εκείνος όπου έχει νά λαβαίνη, μέ την διγορία τώ>ν δέκα 

ημερών νά έλθη καί νά φανερωθή είς τήν Καντζελλαρία, μέ τήν ομολογία του, 

κι ακόμα όποιος είναι πρόσσιμος, νά γένη εγγυητής, νά πάρη πράγματα. 

Λοιπόν έρχομένη ή δ ιγορία καί περασμένη διά μερικόν καιρόν, ήλθανε όλοι 

τους καί έκάνανε συγκατάβασι, απάνω στά πράγματά τους, τά οποία αποκομ¬ 

μένα, κατά τό συνήθι, μέ δύο τίμιους καί άξιους άποκαφτάδες, απ’ τά οποία 
τής ρεζερβάροννε τό σπίτι όπου έχουνε είς τήν Χώρα, πλησίον τής ... .τ όποιο 

τ αφήνουνε όλοι οί χρεοφειλέτες, μέ καλήν τωνε καρδιά, διά κυβέρνησί τωνε. 

Καί νά μην έμπορή κανείς από τούς χρεοφειλέτες νά τήν πειράξη απάνω εις 

αυτό, επειδή τις καί νά έγινε μέ τήν γνώμη όλονών». 

Έπετηρις * Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ' 12 
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84 - 563β 

1801. Νοταριακή παραίτησής άπό κληρονομιάς έν Βολισσω Χίου, 

έν 160α, Β', σ. 315-316. 

«.. .όμολογα ό Σ. Μ.3Επειδή τις καί είχε τήν κόρην τοϋ Γ. Κ. γυναίκα του 

καί τής ακολούθησε θάνατος στην γέννα απάνω καί έφηκε τό ανήλικον παι¬ 

δί, όμολογα ό άνωθεν Σ. Μ., πώς παραιτεϊ την προίκα τής συζύγου του τοϋ 

πεθερόν του και τής πεθεράς τον διά ζωοθροφήν τοϋ ανηλίκου, άν ζή τό παιδί 

νά είναι τοϋ παιδιού, εί μέν και άκολουθήση θάνατος... μόνο νά είναι τοϋ 

παππού καί τής Κα?,ής μας τά χοιράφια καί τα ρούχα τής κόρης τους...». 

85 - 582α 

1804. Αύτοκρ. διάταγμα τής 27 Σεπτεμβρίου «περί τής προστα¬ 

σίας των ραγιάδικων καραβιών», 

έν 226α, σ. 108. 

«α) νά είναι εις τό εξής σερμπέρηδες (ελεύθεροι.) οι καπετάνιοι των ραγιαδι- 

κων καραβιών, νά μή πληρώνουν χαράτσι καί νά φορούν ελ^ευθερως ο,τι θελει 

έκαστος, β) νά έχουν την άδειαν νά ταξειδεύοιη’ έλενθέρως οπού θέλουν, γ) 

νά πληρώνουν κουμέρκια κατά τό παλαιόν, δ) να διδωνται εις αυτους υψηλοί 

προσκννητοί ορισμοί διά νά είναι ανενόχλητοι απο των οτςακιονν ( — των κατα 

τόπους διοικητών) καί ε) νά προστατεύονται υπό τοϋ ύψηλοϋ δοβλετιού εις 

κάθε χρείαν καί ανάγκην». 

86 - 582β 

1804. Δι* άποφάσεως του καδή καί επί παρουσία του Επιτρό¬ 

που Σύρου, άπό 24 Ιουλίου, 
έν 110β, σ. 427, κανονίζεται ό τρόπος έξοφλήσεως του έπιδικασθέντος ποσού 

άποζημιώσεως των ορφανών τέκνων κτηνοτρόφου φονευθέντος εις την έρημό- 

νησον Γυάρον. Έκρίθησαν υπόχρεοι προς άποζημίωσιν πάντες οί κατά την 

ημέραν του φόνου εύρεθέντες επί της νήσου. 

87 - 587α 

1805. Σύμβασις εταιρείας μεταξύ ενός καραβοκύρη καί δύο έμ¬ 

πορων εκ Σύρου, 

έν 110β, σ. 430. 

Σύμβασις έταιρείας μεταξύ ένός καραβοκύρη καί δύο έμπορων. Ό καραβοκύ¬ 
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ρης αναλαμβάνει τήν μεταφοράν καί πώλησιν ώρισμένης ποσότητος οίνου των 

δύο έμπορων έπί ώρίσμένη τιμή, εις άλλον τόπον, μή προσδιοριζόμενον. Μετά 

την πώλησιν του οίνου, ό καραβοκύρης έχει το δικαίωμα ν’ άγοράση μέ τήν 

είσπραχθεϊσαν άξίαν άλλα έμπορεύματα, τής εκλογής ίου, έκτος σχοινιών, 

διά λογαριασμόν καί των τριών, έξ ίσου. «'Ομοίως ύποσκέβγεται ό άνωθι 

καραβοκύρης περί τό αυτό πράγμα δ,τι ζημιά, ό Θεός φυλάξοι, λάχη τοϋ πρα- 

γμάτου, νά ύποσκέβγεται νά πλερώνη τό μερτικών τον τήν ζημιάν, έβγαλον- 

μενο μονάχα, ό Θεός φυλάξοι, νά λάβη τό καράβι, ήγονν νά χαθή, νά μην 

εχη ό καραβοκύρης νά νποσχεφτή στη ζημία...». 

88 - 587β 

1805. Άπόφασις του Κοινοτικού Κριτηρίου Σύρου άπό 1 Σε¬ 

πτεμβρίου, 

έν 110β, σ. 430-431, δι’ ής άποφασίζεται, όπως προς ασφάλειαν χρέους, ό 

δανειστής είσπεμφθή εις τήν νομήν τής ακινήτου περιουσίας του οφειλέτου 

του, βάσει τών ίσχυόντων εθίμων τής νήσου. 

89 - 600α 

1806. Εγκύκλιος τού καπουδάν πασά Σαλίχ, προς τούς κατοί¬ 

κους τής Πάτμού, των νήσων καί παραλίου Αιγαίου, άπό 

30 Δεκεμβρίου, 

έν 226α, σ. 95 - 96. 

«*Αν καί έδόθησαν προς τους έχοντας χρείαν εμπορίου προνόμια καί δικαιώ¬ 

ματα προς ενχαρίστησιν καί ραχάτι τους, δεν έπαυσαν όμως νά τους ενοχλούν 

οι μενάρ γκεμπρατζιλϊ καί ζαμπίται, μέ αδίκους καί επιζήμιους τρόπους, ών 

ένεκα ήναγκάσθησαν τινές έξ αυτών νά καταφύγωσιν εις διαφένδευσιν ευρω¬ 

παϊκών δυνάμεων καί μάλιστα τής Ρωσίας καί νά γίνουν σούντιτοι. 'Όθεν 

φροντίζων διά τήν άνάπαυσιν καί περίθαλψιν τούτων τών ραγιάδων προστάζω 

άφεύκτως όπου εις τό εξής νά μην τολμήση τις έκ τούτων καθ’ οίονδήποτε 

τρόπον νά έπηρεάση τινά τών ραγιάδοον τής κραταιάς βασιλείας, αν δέ φωραθή 

τις τολμήσας τοιοϋτον τόλμημα, έχει νά παιδευθή». 

90 -606α 

1808. * Απόφασις έπ. Παροναξίας περί διαζυγίου, 

έν 188, σ. 188 έπ. 

«.. .δτι ή Α. ουδόλως στέργει τήν συνοίκησιν τοϋ ανδρός αυτής Κ. άλΧ αύ- 
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θαιρέτω γνώμη, δίδει αντω άδειαν νά λ,άβη έτέραν γυναίκα νομίμως καί μένει 

αυτή ελεύθερα τον λοιπού. 'Όθεν ή ταπεινότης ημών, διά τον παρόντος 

διαζυγίου...». ' 1 

,. 91 -606β 

1808. Επιστολή από 6 Φεβρουάριου του δραγουμάνου του στόλου 

Θεοδούρου Ρίζου προς τούς προεστώτας τής Πάτμου, 

έν 226α, σ. 110. ·:·- 

περί ύποχρεώσεως «απάντων των προκρίτων τής νήσον αυτών, γερόντων τε 

και επιτρόπων, όπως συνέρχονται κατά παλαιάν συνήθειαν διά νά Βεοιροϋν 

νομίμως τάς διαφοράς καί υποθέσεις τον τόπον των...». 

92 - 626α , 

1811. Απονομή χάριτος υπό τού καπουδάν πασά διά «μονσάφ 

πονγιονρδί» εις τον Ι.Π. κάτοικον Πούργου τής Νάξου, 

άπαλλασσόμενον είσέτι καί τής παρεπομένης ποινής τής 

δημεύσεως, 

έν 351α, σ. 7-8. 

93 - 645α 

1813. Προκήρυξις άπο 12 Μαΐου, έν Σύρφ, , ·. 

έν 110β, σ. 443 -444, περί ύποθηκεύσεως ακινήτων, γενομένη παρά του 

οφειλέτου.προς ένημέρωσιν των τρίτων. ('Η προκήρυξις αΰτη άναπληροΐ προ- 

δήλως την ατελή δημοσιότητα, ήν. παρεΐχον τά ρετζίστρα της Καγγελαρίας, 

οπού, κατά κανόνα, κατέχω ρίζοντο καί τά ύποθηκοδάνεια). 

* · . -ν'·. . . ..... ^ ■ λ. ■ 

ί·..' . . 94 - 645β ’ . : 

1813. Προικοδότησις υιού δι’ επτά χωραφίων έν τή περιοχή Βο- 

λισσου τής Χίου, διά νοταρ,ιακοΰ γράμματος «επειδή καί νά 

φαίνεται δτι έπροικοδότησεν τά παιδιά της όλα... Καί τά 

χαρίζει από την σήμερον νά τά ποιή ώς θέλει καί βού¬ 

λεται 
έν 160α, Β', σ. 320-321. 
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95 - 649β 

1814. Δήλο.)σις άπο 6 Νοεμβρίου εις τήν Καντζελλαριαν τής Κοι- 

νότητος Σύρου, 

έν 110β, σ. 445 - 446. 

«.. . επαρουσιάστηκεν. . . ή Λ. Σ. ή οποία μέ τό παρόν φανερώνει και ξεδιαλι- 

ζει, δτι... επειδή καί ό άντρας της δεν έχει τίποτας, έστοντας καί έως τήν 

σήμερον είναι άπρονκιστος.. . δεποζιτάρει. .. δτι όποιος είναι εκείνος, τόσον 

εντόπιος δσον ακόμα καί ξένος, οπού απ’ εδώ καί όμπρός δωση τον αντρος 

της άσπρα δανεικά, χωρίς άδειαν έδική της, δεν έχει να αποκρίνεται τιποτας 

και όντως ας είναι γνιοστό εις τον καθ' έναν...». 

96 - 649γ 

1814. Έξεδόθη Χάτι Χουμαγιούν διατάττον τήν μετά θάνατον 

δήμευσιν τής περιουσίας, κινητής καί άκινήτου^ ού μόνον 

των κοτσαμπάσηδων τής Πελοποννήσου, άλλά και παντός 

άλλου εύκαταστάτου ραγιά πάσης τάξεως, 

έν 102α, τ. 1, σ, 67. . 

97 -649δ 

1814. Έξεδόθη σουλτανικόν Χάτι Χουμαγιούν διατάττον τήν 

άπαρίθμησιν όλων των αιγοπροβάτων τής Πελοποννήσου, 

καί νά δίδεται κατ’ έτος το δέκατον τούτο^ν εις τήν Οθω¬ 

μανικήν Πύλην, το λεγόμενον σιελέπικον, . . 

έν 102α, τ. 1, σ. 67. 

98 - 664β 

1817. Διάταγμα άπο 28 Φεβρουάριου τού καπουδάν πασά Χοσ- 

ρέβ - Μεχμέτ προς τούς προεστώτας τής Πάτμου, 

έν 226α, σ. 95. 

«Μόνον εις τους άποστελλομένους δι υποθέσεις τον Κοινού τής Πάτμου υπαλ¬ 

λήλους θά δίδεται αμοιβή κατά τήν παλ,αιάν συνήθειαν, οι δ' άποστελλόμενοι 

διά τήν διευθέτησιν ιδιωτικών υποθέσεων θ' άμείβωνται υπό τον ετέρου των 

διαδίκων, σνμφώνως προς τήν παλ,αιάν συνήθειαν καί τό δίκαιον, ούχί ώς 

έγίνετο παραλόγους μέχρι τονδε, διότι δεν ανέχεται νά ζημιώνονται οι πτωχοί 

ραγιάδες». 
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99 - 672α 

1818. Απόφασής του Καθολικού Επισκόπου Σύρου, 

έν 110β, σ. 446-447, δι5 ής απορρίπτεται αΐτησις της συζύγου, όπως ύπο- 

χρεωθή ο σύζυγός της εις διατροφήν της, λόγω του ότι ή αιτούσα ήτο υπαί¬ 

τια τής διαστάσεως, άρνουμένη νά έπανέλθη εις την συζυγικήν οικίαν. 

100 - 698α 

1820. Έγγραφον του δραγουμάνου του στόλου Νικολάου Μου- 

ρούζη, από 14 5Οκτωβρίου προς τον ζαμπίτην της Πά- 

τμου, ((νά φνλάττη τά τοπικά έθιμα καί νά άπέχη από 

νεωτερισμούς και άπό κάθε εναντίον των τοπικών εθίμων», 

έν 226α, σ. 111. 

101 - 763α 

1825. Έγγραφον του λαού των Αθηνών, άπό 25 Μαρτίου, περί 

μη παραμονής των ίδιων Δημογερόντων πλέον του έτους 

((εναντίον τον ελευθέρου πολιτεύματος τής 'Ελλάδος καί 

εναντίον τα>ν παλαιών καί πατρίου νόμου τής Πόλεως.. 

έν 11α, σ. 441. 

102 -787β 

1827. Πρακτικόν των Επιτρόπων καί Προεστώτων τής νήσου 

Σύρου άπό 18 Ιανουάριου 1827, 

έν 110β, σ. 308. 

«.. .Θέλοντας νά άκολουΟήσωμεν αυτόν τον παλαιόν νόμον (πρβλ. άριθ. 221 

καί 629) όμπλιγάρομε την καντζελλαρία μας νά μην έμπορη ό Καντζηλλιέρης 

νά κάμη καμμιά πουλησιά άπό πράγμα ακίνητο, άν δεν βαλθή είς τό ντελάλι 

ή είς τό ίνκάντι, μακάρι νά είναι δέκα γροσιών ποσότητα, καί τέτιας λογής 

λείπουν είς τό ερχόμενο οι ενοχλήσεις είς τό αναμεταξύ των έγκατοίκων μας». 

103 - 950α 

1839. Μέ μπουγιουρντί του βαλή τής Ρούμελης έδόθη είς τούς 

κατοίκους τής Σιατίστης ή άδεια ((νά συστήσουν μιάν έξά- 

δα άπό τους τιμιωτέρονς καί εύσυνειδητοτέρους τής χώρας 
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τους, διά νά θεωρούν τάς εμπορικός διαφοράς καί κάθε 

άλλην διαφοράν (έκτος μόνον όταν ανήκουν είς τον Ιερόν 

Μεχκεμέ, νά θεωρούνται εκεί). Κάθε διαφοράν Θελει θεω¬ 

ρείται δίς τής έβδομάδος, δηλαδή Κυριακή καί Τετράδη)), 

έν 275β, άριθ. 106. 

104 - 950β 

1839. Άπόφασις δικαστηρίου Σιατίστης, εκ τού αρχιερεως και 

των δημογερόντων, άπό 1 Όκτωβρίου, ((κατά τήν ψήφον 

του 'Αρμενοπουλου, φύλλον 3095, λέγοντος, εαν ή γυνή 

έχουσα τέκνα καί δεν δευτερούπανδρευθή, έχει τόπον κλη¬ 

ρονομιάς τής ανδρικής περιουσίας όμοιαν ενός των τέ¬ 

κνων της», 
εν 275β, άριθ. 110. (Πρόκειται περί τής α' έκδ. τής μεταφράσ^ως Σπανού 

(1744), σ.'309). 

105 - 963α 

1842. Συμφωνητικόν ενώπιον έπ. Λάμπης, Άμαριου Κρητης Νι¬ 

κοδήμου, 

Έμμ. Γενεράλις, ΕΕΚΣ Δ', 1941, σ. 58. 

«ΟΙ νποκάτωθεν υπογεγραμμένοι δ τε Κ. καί ή Κ. Μ.:Επειδή έγω η Κ. Μ. εις 

ηλικίαν ονσα ( = ηλικιωμένη) καί ό άνδρας μου Κ. νέος, καί τέκνα δεν έκα¬ 

να μεν, τον δίνω άδειαν, μέ ίδικήν μου προαίρεσιν, νά νπανδρευθή και ο Θεός 

νά δώση νά τεκνοποίηση.. . 5Επιβεβαιωμενον παρα τον αρχιερεως Λαμπης 

Νικοδήμου ...)>. 

106 - 974α 

1845. Βεβαιωτικόν γράμμα άπό 25 Μαρτίου, των κατοίκων Ρα- 

δοβίστι (περιφέρειας Κοζάνης) ((...σήμερον σνναχθέντες 

όλοι κοινώς άπεφασίσαμεν νά μοιράσωμεν τά χωράφιά μας 

δλα καί εάν μέν εύρεθώσι περισσότερα απ’ δσα ούσι γε- 

γραμμένα είς τάς ταπιάς μας, αυτά νά τά δώσω μεν είς 

δσονς έως τώρα δεν έλαβον. ..», 

έν 275β, άριθ. 114. 
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107 - 977β 

1846. Συνοδική άπόφασις πΚ. χορηγεί διαζύγιον άμ,οιβαία συ- 

ναινέσει ((άπεφασίσθη κατά τό άηνί μας ή διάζευξις αυτών, 

άμφοτέρων έκ συμφώνου ζητούντων αυτήν», 

έν 74, σ. 64. 

108 - 1020α 

1862. Συνοδική άπόφασις πΚ. μνημονεύει άπόφασιν διαζυγίου δι’ 

άνιάτους πληγάς, 

έν 152, σ. 252. 

109 - 1020α 

1862. Συνοδική άπόφασις μ. Τρικάλων χορηγεί διαζύγιον εις τήν 

γυναίκα, διά ψευδή ισχυρισμόν έλλείψεως παρθενίας, 

έν 315, σ. 142. 

110 - 1045α 

1870. Συνοδική άπόφασις πΚ. χορηγεί διαζύγιον διά παράλυσιν 

των άκρων, 

έν 152, σ. 252. 

111 -1056α 

1876. Συνοδική άπόφασις πΚ· χορηγεί διαζύγιον ((διά ψυχράν 

ιδιοσυγκρασίαν τής γυναικός», 

έν 152, σ. 254. 

112 - 1073α 

1887. Συνοδική άπόφασις πΚ. χορηγεί διαζύγιον άμοιβαία συναι- 

νέσει, 
έν 152, σ. 258. «Ή5Εκκλησία, κατ οικονομίαν, δέχεται έστιν δτε, ένεκα δεδι- 

καιο?,ογη μενών λόγων, ών ή έκτίμησις άπόκειται αντί] τή ιδία. ..». 
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113- 1102α 

1930. Κοινός Κανονισμός των έν Θεσσαλονίκη συντεχνιών, κυρω¬ 

θείς υπό του μ. ένεγράφη έν τω κώδικι τής Μητροπόλεως. 

Μνημ. υπό 233β, σ. 93. 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΗΣ ΐ 

Σ η μ. Συντάξεως: 'Η παρούσα εργασία έτυπώθη μετά τον έπισυμβάντα τήν 

11.9.78 θάνατον του άειμν. συγγραφέως αύτής, τής όποιας οΰτος δέν ε?δε τυπογρ. δο¬ 

κίμια πρός διόρθωσιν. 'Τπό τής Συντάξεως τής Έπετηρίδος δκορθιδθησαν άβλεπτήματά 
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ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΪΙΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΑΕΪΟΤ ΚΡΗΤΗΣ 

Τά υπάρχοντα σήμερον εις τάς βιβλιοθήκας τής πόλεως Ηρακλείου 

Κρήτης χειρόγραφα δεν είναι έπαρκώς γνωστά. Τό 1938 ό'τότε Διευθυντής 

των Γενικών Αρχείων του Κράτους καθ. Δ. Ζακυθηνός, καταγράφων 

τό αρχειακόν υλικόν των μονών καί των ιδρυμάτων τής Κρήτης, έσημείοοσε 

μεταξύ των άλλων καί τά χειρόγραφα τής μικράς συλλογής του Αρχαιολο¬ 

γικού Μουσείου Ηρακλείου, την οποίαν είχε καταρτίσει ό άείμ,νηστος Στέφ. 

Ξανθουδίδης ι. Ό πρόχειρος ούτος κατάλογος τού Ζακυθηνού περιλαμβάνων 

31 έν ολ<|) χειρόγραφα καί σπαράγματα χειρογράφων χρησιμοποιείται γενι¬ 

κώς μέχρι σήμερον. Ό Δ. Ζακυθηνός δεν είχε βεβαίως τον χρόνον ούτε καί 

τήν πρόθεσιν νά συντάξη λεπτομερή περιγραφικόν κατάλογον. Κατέγραψε 

τό υλικόν μέ τήν σειράν κατατάξεως τού Αρχείου, χωρίς νά άπομονώση τά 

χφ. εις ιδιαιτέραν καί ανεξάρτητον συλλογήν. Οΰτω τά χφ. άναζητούνται εις 

διαφόρους φακέλους, εις τούς οποίους φέρουν τούς αριθμούς 1 - 23, 65, 66, 

183, 184, 185, 189, 190, 191. 'Η περιγραφή τού Ζακυθηνού είναι εντελώς 

ενδεικτική καί έστηρίχθη κυρίως εις τάς ενδείξεις τών πρώτο^ν φύλλων τών 

χφ. καί εις γενικάς κωδικολογικάς καί βιβλιογραφικάς σημειώσεις. Άλλα 

πολλά χφ. είναι σύμμικτα ή άπηρτίσθησαν έκ συρραφής πολλών καί διάφορων 

τευχών. Ούτως αί ένδείξεις τού Ζακυθηνού δεν άνταποκρίνονται πάντοτε εις 

τό πραγματικόν περιεχόμενον τών χφ. Έκτος τούτου τά χφ. δεν είχον σελι- 

δο>θή καί ή χρήσις των ήτο δύσκολος, άν μή αδύνατος. 

Έν τώ μεταξύ έδημιουργήθησαν καί άλλα προβλήματα. Μετά τήν ίδρυ- 

σιν τού Ιστορικού Μουσείου Κρήτης (ΙΜΚ) έν 'Ηρακλείω (1947), πολλά χφ. 

τού Αρχαιολογικού Μουσείου (10 έν ολω) παρεχωρήθησαν εις αυτό υπο 

παρακαταθήκην, προκειμένου νά εκτεθούν εις ειδικήν προθήκην. Τα χφ. 

ταΰτα είσαχθέντα εις τό ΙΜΚ ελαβον βεβαίως νέους αριθμούς. Απο τού 

σημείου τούτου αρχίζει ή σύγχυσις. Παραλλήλως τό ΙΜΚ άπέκτησε δια δω¬ 

ρεών κυρίως καί άλλα 5 χφ. τά όποια είναι εντελώς άγνωστα. 

’Αλλ’ εις τήν πόλιν τού ' Η ρακλείου υπάρχουν καί άλλα άγνωστα καί άκα¬ 

1. Βλ. Δ. Ζακυθηνού, Τά ιστορικά καί μοναστηριακά Αρχεία της Κρήτης. 

ΕΕΚΣ Β', 1938, σσ. 505 - 526, έν σσ. 512 -519. 
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τάγραφα χφ. Τέσσαρα ανήκουν εις την Τέραν Αρχιεπισκοπήν Κρήτης καί 

έκτίθενται εις τό ΜουσεϊονΕκκλησιαστικής τέχνης τής 'Αγίας Αικατερίνης, 

ένώ 1 κατέχει ή Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. 

Πάντα ταΰτα καθιστούν επιτακτικήν τήν ανάγκην, συντάξεως λεπτομε¬ 

ρούς περιγραφικού καταλόγου τών χφ., συμφώνως καί προς τάς νέας έπιστη- 

μονικάς αντιλήψεις. Τό εργον τούτο άνέλαβον μέ τήν βεβαιότητα δτι προσφέρω 

υπηρεσίαν εις τήν έπιστήμην καί τήν Κρήτην. 

'Η περιγραφή ..ακολουθεί τό βασικόν σχήμα, τό όποιον καθορίζει ό καθ. 

Λίνος Πολίτης εις τον οδηγόν του 5 Δεν έπέμεινα εις σχολαστικάς 

λεπτομέρειας, καί ίσως είδικώτεροι έμοΰ κωδικολόγοι διαπιστώσουν έλλεί- 

ψεις ή καί παραλείψεις.τινάς. Νομίζω έν τούτοις δτι ό κατάλογος άνταποκρί- 

νεται εις τον σκοπόν διά τόν όποιον συνετάχθη, νά καταστήση δηλ. γνωστόν 

έν πάση λεπτομερείς τό περιεχόμενον τών κουδίκων. Έμελέτησα τά χφ. εις 

έπανειλημμένας επισκέψεις μου εις τά Μουσεία. Κατέγραψα πιστώς τό περιε¬ 

χομένου καί έσημείωσα τήν κωδικολογικήν εικόνα τουν (διαστάσεις, χάρτης, 

σύνθεσις,"γραφή, στάχωσις κλπ.). Κατέγραψα έπίσης πάντα τά σημειώματα, 

βιβλιογραφικά, κτητορικά, χρονολογικά. Ταύτα παρέχω ?είς τό τέλος τής 

περιγραφής έκάστόυ χφ. υπό τό "ακόλουθον σχήμα : \ ’ ", 

Α. Κωδικολογίκή περιγραφή. 

Β. Σημειώματα. 

Βιβλ. Βιβλιογραφία. · 

'Υποδείξεις τινές διά τήν χρήσιν τού παρόντος καταλόγου είναι, νομίζω, 

απαραίτητοι. 'Η καταγραφή έγινε- κατά συλλογάς. 'Υπό το στοιχείου Α' 

καταγράφεται ή συλλογή τού. Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Δεν. 

ήθέλησα καί δεν έπρεπε νά διαταράξω τήν άρίθμησιν τού Δ. Ζακυθηνού, 

διά νά μή -δημιουργήσω συγχύσεις. Ούτως έδήλωΟα πάντοτέ εντός άγκυλών 

τόν αριθμόν τού Ζακυθηνού, π.χ, 1 [1], 26 [183]. Διά τά χφ.,τοΰ Αρχαιο¬ 

λογικού Μουσείου, τά όποια εύρίσκονται σήμερον ;είς τό Τστορικόν Μουσείου, 

έσημειώθη μετά τόν, εντός άγκυλών , αριθμόν τού Ζακυθηνού καί ό αριθμός 

καταγραφής τού ΙΜΚ, ώς π.χ. 2 [2. ΙΜΚ 666]. Τούτο κατέστη αναγκαίου, 

διά νά εύρίσκεταί εύκολώτερον τό χφ. Τά νέα χφ. τού ΙΜΚ έδηλώθησαν υπό 

τό στοιχείου Β', μέ συνεχή αύξοντα αριθμόν 1-5. Έντός αγκύλης έτέθη ό 

αριθμός εγγραφής εις-τό αρχείου τού Μουσείου, ώς π.χ. Π [ΙΜΚ 1065]. 'Υπό 

τό στοιχείου Γ' καταγράφονται τά χφ. τής Αρχιεπισκοπής Κρήτης (Μου¬ 

σείου Αγίας Αικατερίνης) καί υπό τό Δ' τό χφ. τής Βικελαίας Βιβλιοθήκης. 

“Οφείλω καί από τής θέσεως ταύτης νά ευχαριστήσω θερμώς τούς εκλε¬ 

κτούς φίλους κ.κ. Στυλιανόν Αλεξίου, τέως Διευθυντήν τού Αρχαιολογικού 

1. Βλ. Λίνου Πολίτη, Όδηγός καταλόγου χειρογράφων, ’Αθηναι 1961. 
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Μουσείου Ηρακλείου, καί Άνδρέαν Καλοκαιρινόν, Γενικόν Γραμματέα της 

Εταιρείας Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών, διά την πρόθυμον συμπαράστασιν 

καί τάς διευκολύνσεις εις την Ιρευνάν μου. 

Ηράκλειον Κρήτης, Σεπτέμβριος 1978. 

Α' 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

1 [1] 

Χαρτ. 0,295x0,220 Ακέφαλος 16 αί. φφ. 486 

Νομοκάνων Ματθαίου του Βλαστάρεως 

(ΡΟ 144, 959-1400. Πβ. Π. Πάσχου, Ό Ματθαίος Βλάσταρης καί 

το ποιητικόν εργον του, Θεσσαλονίκη 1978, σσ. 108-111). 

Α. Σύγκειται έκ δύο τευχών άνευ σταχώσεως, μέ συνεχή άρίθμησιν. Τό πρώτον 

τεύχος, φφ. 1 - 238, τό δεύτερον, φφ. 239 - 486 -μ 1 παράφυλλον. "Εχουν έκπέσει τά φφ. 

1-2 καί 232 - 238. Δεν άριθμοϋνται τετράδια. Ή φθορά είναι μεγάλη ιδίως είς την 

ράχιν καί τά άκρα. Γραφή καθαρά, στρογγύλη, καλλιγραφική. Αρχικά ερυθρά, έξίτηλα 

έν πολλοΐς. 

Β. 1. φ. 15ν Ματθαίος ιατρός έν μονασταΐς και θύτης · 

πίνακα τούτων ώργάνυισε κανόνων. 

2. φ. 20Γ (διά μτγν. βαρβάρου χειρός) ή ομολογώ εγώ νήφον ΐερομόναχ(ος) τήν 

έπίκληΰιν σκλάβος πώς έπονλισα τό παρόν βιβλήον τον άφεντός τον ίερομονάχ(ον) κυρ 

Μελετίου {;) εις τον άγιον βαϋίλ&ιον όόιά χρυσά τζικήνια πέντε Γμίση και άπό μένα 

μετ[.. .] κοντέντι. 

σεπτεμβρίω ια. ’Εγώ ό άνωθεν νήφον έγραψα ιδία χειρή και έλάβα τά άνω τζικίνια. 

3. φ. '257Γ = 1800 : εγώ ό γεώργιος Νικολετακής τό έφιεροσά ής τών αγιών μηνά. 

Βιβλ. Πρβλ. Δ. Α. Ζ α κ υ θ η ν ο υ, Ιστορικά καί μοναστηριακά αρχεία τής Κρή¬ 

της, ΕΕΚΣ Β', 1938, σ. 512. Περί τοϋ τελευταίου κτήτορος Γεωργίου Νικολ,ετάκη, Ια¬ 

τρού καί Εκκλησιάρχου βλ. Θ ε ο χ. Δ ε τ ο ρ ά κ η ν, Κρητολογία IV, 1977, σσ. 65 - 74. 

2 [2. ΙΜΚ 666] 

Μεμβρ. 0,255x0,190 Κολοβός 11-12 αί. φφ. 332 

Περιέχει λόγους Γρηγορίου του Θεολόγου 

1. (φ. 1) Του έν άγίοις πατρός ημών Γ ρηγο ρ ίου του Θεολόγου 

λόγος εις τούς λόγους καί εις τον έξισωτήν καί εις τήν άπογραφήν επί Αύ¬ 

γουστου καίσαρος (ΒΗΟ3, 1918). 

2. (φ. 11ν) Του αύτού, εις την γέννησιν του Κυρίου ήμών Ιησού 

Χριστού (ΒΗΟ3, 1921). 

3. (φ. 23ν) Τού αυτού, εις τά Θεοφάνεια (ΒΗΟ3, 1938). 

4. (φ. 37Γ) Τού αυτού, εις τά Φώτα (ΒΗΟ3, 1947). 

5. (φ. 7.1ν) Τού αυτού, λόγος εις τό Πάσχα καί εις τήν βραδύτητα. 

"Αρχ. Άναστάσεως ήμερα καί ή αρχή δεξιά. (ΡΟ 35, 396-401. Πρβλ. καί 

ΛΎγ 3, 1896, σ. 280). 

6. (φ. 74ν) Τού αύτού, εις τό Πάσχα. Άρχ. Έπϊ τής φυλακής μου 

στήσομαι, φησϊν ό θαυμάσιος \4ββακούμ. (ΡΟ 36, 624 - 664). 

7. (φ. 97γ) Τού αύτού, εις τήν νέαν (καινήν) Κυριακήν (ΒΗΟ3 

1021). 

8. (φ. 102Γ) Τού αύτ ο ύ, εις τήν αγίαν Πεντηκοστήν. ’Άρχ. Περί τής 

εορτής βραχέα φιλοσοφήσοιμεν (ΡΟ 36, 428-452). 

9. (φ. 115ν) Τού αύτού, εις τον μάρτυρα Κυπριανόν (ΒΗΟ3, 457). 

10. (φ. 128Γ) Τού α ύτ ο ύ, συντακτήριος εις τήν τών ρν' επισκόπων 

παρουσίαν (ΒΗΟ3, 7306). 

11. (φ. 145ν) Τού αύτού, έπιτάφιος εις τον αέγαν Βασί/,ειον 

(ΒΗΟ3, 245). 

12. (φ. 202Γ) Τού α ύ τ ο ύ, εις Γρηγόριον τον αδελφόν Βασιλείου έπι- 

στάντα μετά τήν χειροτονίαν (ΒΗΟ3, 716). 

13. (φ. 207ν) Τού αύτού, εις τόν πατέρα σιωπώντα διά.τήν πληγήν 

τής χαλάζης. Άρχ. Τί λύετε τάξιν έπαινονμένψ (ΡΟ 35, 933-964). 

14. (φ. 224Γ) Τού αύτού, είς Αθανάσιον επίσκοπον Αλεξάνδρειάς 

(ΒΗΟ3, 186). 

15. (φ. 248Γ) Τού αυτού, λόγος περί φΛοπτωχίας. ’Άρχ. ’Άνδρες 

αδελφοί καί σνμπένητες (ΡΟ 35, 857-909). 

16. (φ. 276Γ) Τού αυτού, είς τούς Μακκαβαίους (ΒΗΟ3, 1007). 

17. (φ. 287γ) Βίος τού άγιου πατρός ήμών καί θαυματουργού Άλυπίου 

τού Κιονιτου, μηνί Νοεμβρίου κ . Άρχ. Πολλοί πολλάκις βίους οσίων πατέ¬ 

ρων αναγραφόμενοι (Πρβλ. Γ γ. ΗαΙΙίϊη, ΑιιοΙ&πυπι ΒΗΟ (~ διιβδίάία 

Η3§ΐο§Γ&ρ6ίθ8., Ν° 47), ΒηιχθΠβδ 1969, σ. 65). 

18. (φ. 309β) Αντωνίου μοναχού καί πρεσβυτέρου έγκώμιον είς τόν 

όσιον πατέρα ήμών Άλύπιον. ’Άρχ. νΑρτι με τοϊς τον βίου κακοΐς δνσχε- 

ραΐνοντα. .. Αήγ. (κολ.) είς γήν τόν υπέρ κεφαλής αυτόν άπ^ωρημένον όρο¬ 

φον έξεδίσκενσεν. Έξέδωκε Γ γ. Η&ΙΙίΐιι, ΙηβΗίΤδ 6^ζ&ηίίηδ (= δτώθίάία 

Ηα^ίοβΓαρΜοα Ν° 38), Βπιχβΐΐβδ 1963, σσ. 166 κέξ. (Τό κείμενον, σσ. 

170-208). 

Α. Στάχωσις δερμάτινη έφθαρμένη κατά τά άκρα καί τήν ράχιν. Γραφή στρογγύλη 

έμπειρου άντίγραφέως (11 αί.) μέχρι τοϋ φ. 286β. ’Από τοϋ φ. 287α συνεχίζει άλλη 

χειρ, πιθανώς 12 αί. Αρχικά έρυθρά. Άριθμοϋνται τετράδια γ' - με' καί φύλλα τλβ' 

{= 332). Έκ του τετραδίου λθ' έχει έκπέσει τό τελευταίον φύλλον. Έκτος άριθμήσεοις 

έν φύλλον είς τήν άρχήν, ένθα «Πίναξ ακριβής τον βιβλίου δστις έστ'ιν Γρηγόριος Θεο¬ 

λόγος». Ό κώδιξ ήτο άλλοτε κτήμα του ποτέ Γυμνασίου Ηρακλείου. 
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Β. φ. 36β Τούτον τον λόγον (εις- τά άγια Θεοφάνεια, ΒΗΟ3, 1938) ό μέγας πα¬ 

τήρ μετά την αποδημίαν κάί εν Κωνοταντινουπόλει και έπί τον π(ατ)ριαρχικόν θρόνον 

άναβάς έξέθετο μετά πολλής διασκέψεως· ονδαμον δέ φαίνεται πρότ(ερος), προς τάς κοι¬ 

νός νποθέΰεις αυτών νοηθείς, ουδέ προς τον μέγαν Βασίλειον άντεπιδεικννμενος. Ό μέν 
γάρ [ ] αίδον μένος αυτό το αξίωμα των κοινών άπείχετο υποθέσεων, πλ.ήν εί μή που 

καί τρόπους τον π(ατ)ρός ή εκείνον έννοιας μέντοι τάς ιδίας μετεχειρίζετο, ώσπερ τους 

επιταφίους και τους α/,λονς [ ]' ό μέν γε μέγας Βασίλειος τον περί τον βαπτίσμα¬ 

τ ος λόγον προ τούτον τού λόγου έξέθετο. 

Βιβλ. Βλ. Δ. Ζακυθηνου, £νθ’ άνωτ., σ. 512. Σύντομος περιγραφή υπό Μ. 

Κ ϊ ο Ιί. 8. γ <3, έν Βυΐΐβΐίη (1’ιηίοΓΐηαί.ΐοη άβ ΙΊηδίϊΙιιΙ άβ ΓβοΙίθΓοΙιβ βί (ΤϊιίδίοίΓβ άβδ 
ΙβχΙβδ, Ν° 11, 1962 (Ρ&Πδ, 1963), σσ. 29 - 30. 

. . .. 3 Ρ] 

Χαρτ. 0,260x0,195 Ακέφαλος - Κολοβές 17 αί. φφ. 145 

Νομοκάνο^ν 

Λ. Ό κώδιξ εΤναι σητόβρωτος μέ ικανήν φθοράν. Ή στάχωσις έχει λυθή καί ή 

θέσις των φύλλων διεταράχθη. Άριθμοΰνται φφ. οα' - σι". Γραφή στρογγύλη εμπείρου 

καλλιγράφου. Αρχικά καί έπίτιτλα ερυθρά, εξίτηλα έν πολλοϊς. Φυλάσσεται εις τον ύπ’ άρ. 

3 φάκελον του Αρχείου τοϋ Αρχαιολογικού Μουσείου εντός χαρτοδέματος, διά τόν κίν¬ 

δυνον μείζονος φθοράς. 

4 [4. ΙΜΚ 667] 

Χαρτ. 0,200x0,145 Ακέφαλος - Κολοβός 15 αί. (έτους 1495) φφ. 435 

Εύχολόγιον 

1. (φ. ΊΓ) ’Άρχ. (άκέφ.) και τις ικανός λαλήσαι τάς δυναστείας σου 

(Θ. Λειτουργία τοϋ Μ. Βασιλείου). 

2. (φ. 16ν) Ή Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων, 

3. (φ. 26ν) Ευχή εις χωράφιον ή άμπελώνα ή κήπον βλαπτόμενον ύπδ 

ερπετών ή έτέρων κακών καί πονηρών. 

4. (φ.,2811) Ευχή επί παν είδος ή σκεύος μιανθέν. . 

5. (φ. 29ν) Εύχή εις εύλογίαν οίνου νέου. 

6. (φ. 30Γ) Εύχή εις τόν μέλλοντα μεταλαβεΐν τών αγίων μυστηρίων. 

7. (φ. 32ν) Εύχή επί μετανοούντων καί εις έξαφορισμόν του Μ. Βα¬ 

σιλείου. ·.. ·.. : > λ. 

8. (φ. 33ν) Εύχή επί εξομολογούμενη. 

9. (φ. 34Γ) Εύχή επί μιαροφαγήσαντι. 

10. (φ. 34ν) Εύχή επί οίκου κτιζομένου. 

11. (φ. 35ν) Εύχή ευλογίας εις το μετοικήσαι είς έτερον οίκον. 

•12. (φ. 36Γ) Τάξις γινόμενη έάν συμβή μιαρόν ή άκάθαρτον πεσείν προσ- 

φά,τως είς έλαιον ή είς οίνον ή έτερον είδος. 
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13. (φ. 37γ) Εύχή έπί μιαρού πεσόντος είς φρέαρ. 

14. (φ. 38Γ) Εύχή είς τό όρύξαι φρέαρ καί εύρείν ύδωρ. 

15. (φ. 38Γ) Εύχή έπί τών προπετώς όμ.νυόντων. 

16. (φ. 38ν) Εύχή είς άγάπην ήτοι είς ειρήνην. 

17. (φ. 39Γ) Εύχή έπί τών έξ επιτιμίων λυομένουν. 

18. (φ. 39ν) Εύχή συγχωρητική ήν γράφει ό πνευματικός καί βάλλει 

είς τήν χείρα του τεθνηκότος τού μή φοβείσθαι τά εναέρια πνεύματα. 

19. (φ. 40Γ) Εύχή συγχωρητική τού Χρυσοστόμου. 

20. (φ. 41Γ) Εύχή είς άγραν ίχθύο^ν. 

21. {φ. 42Γ) Ακολουθία είς κάμινον. 

22. (φ. 43ν) Εύχή έπί σταυροπηγίου έκκλησίας καί έπί θεμελίου. 

23. (φ. 44Γ) Εύχή έτέρα έπί θεμελίου έκκλησίας. 

24. (φ. 45Γ) Εύχή είς αρχήν σπόρου. 

25. (φ. 45ν) Εύχή έπί θέρους καί άλα>νος. 

26. (φ. 45ν) Εύχή είς τό φυτεΰσαι άμπελώνα. 

27. (φ. 46ν) Εύχή είς μετάληψιν σταφυλής (τή ς του Αύγούστου καί 

τή ιε' καί τή κθ'). 1 

28. (φ. 47Γ) Εύχή έτέρα όμ,οία. 

29. (φ. 47ν) Εύχή έπί λύσεως έκκλησίας, εί συμβή είσελθεϊν αιρετικός 

είς αυτήν. 

30. (φ. 47ν) Εύχή έπί τρύγης άμπέλου. 

31. (φ. 48ν) Ακολουθία του έπάραι υιόν ή θυγατέραν άπό έκκλησίας 

τέκνον υίοθετόν. 

32. (φ. 49γ) Εύχή έτέρα. 

33. (φ. 49ν) Εύχή είς ένυπνιασμόν ρεύσεο:>ς. 

34. (φ. 50Γ) Εύχή είς τό στήσαι τοξάριον πλοίου. 

35. (φ. 50ν) Εύχή έτέρα είς τό κατασπάσαι πλοίονέν τή θαλάσση, ήτοι 

άποπλείν. 

36. (φ. 52Γ) Εύχή έπί τών άποδημούντων. 

37. (φ. 52Γ) Εύχή λεγομένη έν τή είσόδφ. 

38. (φ. 52ν) ’Ανοίξια ναοΰ έν ώ συνέβη θάνατος άνθρώπου βία. 

39. (φ. 53ν) Εύχή έπί τοίς άπό έχθρας είρηνεύουσιν. 

40. (φ. 54Γ) Εύχή έπί πυρετόν. 

41. (φ. 54>’) Εύχή μετά τό άναστήναι έκ τής τραπέζης. 

42. (φ. 54ν) Εύχή έπί οίκο) περιεργαζομένω. 

43. (φ. 55ν) Εύχή έπί παν είδος άσθενείας. 

44. (φ. 56Γ) Εύχή λεγομένη έπί αύχμοΰ. 

45. (φ. 58ν) Εύχή έτέρα. 

46. (φ. 59Γ) Εύχή λεγομένη έν λιτή διά φόβον. 

47. (φ. 59ν) Εύχή έπί κηροφόρου καί δεπουτάτου. 

Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ' 13 
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48. (φ. 60Γ) Αί εύχαί της λιτής άκολουθίας. 

49. (φ. 63Γ) Ευχή λεγομένη έν τη ευλογήσει των άρτων. 

50. (φ. 63Γ) Εύχή επί των κο?Αύβων. 

51. (φ. 64Γ) Εύχή των μνημοσύνων. 

52. (φ. 64ν) Τάξις γινόμενη επί χειροτονίαν αναγνώστου. 

53. (φ. 65ν) Ακολουθία επί μνήστρα βασιλέων καί λοιπών. 

54.. (φ. 66ν) Εί καί βούλονται στεφανωθήναι. 1 

55. (φ. 72Γ) Εύχή επί δίγαμων. 

56. (φ. 72ν) Εύχή εις έξαφορισμόν. 

57. (φ. 73ν) Εύχή εις το ποιήσαι παράκλησιν (=’Ακολουθία του Μι¬ 

κρού Παρακλητικού Κανόνος). | 

58. (φ. 78ν) Ακολουθία τού μικρού 'Αγιασμού. 

59. (φ. 86Γ) Ακολουθία τού Μεγάλου Αγιασμού των Φώτων. 

60. (φ. 112ν) Ακολουθία επί μνήστρα βασιλέων καί λοιπών ανθρώπων. 

61. (φ. 128ν) Ακολουθία λεγομένη εις γυναίκα λεχώ. 

62. (φ. 129Γ) Εύχή έτέρα λεγομένη είς τάς λοχούσας γυναίκας. 

63. (φ. 131Γ) Εύχαί λεγόμεναι εις άπόβαλσιν. 

64. (φ. 132Γ) Εύχή έτέρα εις το κατασφραγίσαι παιδίον λαμβάνον όνομα 

τή όγδοη ημέρα τής αύτοΰ γεννήσεως. 

65. (φ. 133ν) Έτέρα άκολουθία εις σαραντίσαι παιδίον μετά τής μη- 

τρός αύτού. 

66. (φ. 137Γ) Εύχή εις το ποιήσαι τον κατηχούμενον. 

67. (φ. 154Γ) Άκολουθία τού αγίου ελαίου. 

68. (φ. 189ν) Άκολουθία τού αγίου ελαίου υπέρ τών κεκοιμημένων | 

ψαλλομένη υπό επτά ίερέο^ν. 

69. (φ. 219ν) Άποστολοευαγγέλια τής όλης έβδομά.δος. 

70. (φ. 253Γ) Άκολουθία εις ρασοφόρον. | 

71. (φ. 256ν) Άκολουθία τού άγιου σχήματος. 

72. (φ. 278ν) Ακολουθία τού μεγάλου καί αγγελικού σχήματος. 

73. (φ. 307γ) Αί απολύσεις τών μεγάλων εορτών τού ενιαυτού. 

74. (φ. 309Γ) Εύχή επί μελισσίων τού αγίου Ζωσιμά, || 

75. (φ. 311Γ) Σημειωτέον (810) εις κανονικάς. | 

76. (φ. 311ν) Άκολουθία επί μονάσαντος, είτα πάλιν κοσμήσαντος, ;| 

επειτ’ αύθις έπιστρέφοντος καί μετανοοΰντος. 

77. (φ. 315Γ) Εύχή έν τώ τάφφ, ήνίκα βάλη ό ίερεύς έλαιον σταυροει- | 

δώς επάνω τού λειψάνου. 

78. (φ. 315ν) Εύχαί επί ανομβρίας. | 

79. (φ. 317Γ) Εύχαί ήτοι άφορισμοί τού Μ. Βασιλείου προς πάσχοντα | 

υπό δαιμόνων άρμόζουσι γάρ καί έκάστιρ άσθενοΰντι. § 

80. (φ. 328Γ) Εύχαί επί άνοίξια ναού ύπό αιρετικού βεβηλοίθέντος, 

Κατάλογος τών χειρογράφων Ηρακλείου Κρήτης 

τού έν άγίοις πατρός ημών Ταρασίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 

81. (φ. 329Γ) Εύχαί άφέσιμοι πνευματικού πατρός. 

82. (φ. 330Γ) Εύχή εις προχείρισιν εκκλησιάρχου ή οικονόμου ή κελ- 

λαρίτου. 

83. (φ. 331Γ) Εύχή διαδόσεως άρτου καί οίνου. 

84. (φ. 331ν) Εύχή εις σίτον μιανθέντα. 

85. (φ. 332Γ) Έπι τρυγητού σταφυλών καί ελαίας. 

86. (φ. 332ν) Εύχή επί θυμιάματος κεκοιμημένου. 

87. (φ. 332ν) Εύχή έπι τελευτήσαντος. 

88. (φ. 333Γ) Εύχή επί τελευτήσαντος ίερέως. 

89. (φ. 333Γ) Εύχή έτέρα επί τελευτήσαντος μοναστοΰ καί ίερέως. 

90. (φ. 334ν) Εύχή επί τελευτήσαντος μοναχού. 

91. (φ. 335Γ) Εύχή επί τελευτήσαντος νηπίου. 

92. (φ. 335ν) Εύχή εις ψυχορραγοΰντα. 

93. (φ. 335ν) Εύχή εις τό δούναι βάια. 

94. (φ. 336Γ) Εύχή εις άδελφοποίησιν. 

95. (φ. 336ν) Τάξις γινομένη έπι σαλευθείση άγία τράπέζη. 

96. (φ. 342ν) Τάξις γινομένη εις χειροτονίαν επισκόπου. 

97. (φ. 345ν) Τάξις γινομένη εις χειροτονίαν πρεσβυτέρου. 

98. (φ. 348Γ) Τάξις γινομένη έπι χειροτονία διακόνου. 

99. (φ. 351Γ) Τάξις γινομένη έπι χειροτονία ύποδιακόνου. 

100. (φ. 3520 Τάξις γινομένη έπι χειροτονία ηγουμένου. 

101. (φ. 353ν) "Οπως χρή δέχεσθαι τούς άπό αιρέσεων τή άγια, τού 

Θεού καθολική έκκλησία προσερχομένους. 

102. (φ. 355ν) "Οπως χρή άναθεματίζειν έγγράφως τήν αίρεσιν αύτών 

τούς άπό Μανιχαίων προσιόντας τή αγία τού Θεού έκκλησία. 

103. (φ. 363ν) Τάξις γινόμενη έπι τοίς άπό Μανιχαίων έπιστρέφουσι 

προς τήν καθαράν καί άληθινήν πίστιν ημών τών χριστιανών. 

104. (φ. 366ν) Μεθοδίου πατριάρχου διάλεξις περί τών διαφόρψ τρόπφ 

καί ήλικίφ έπιστρεφόντων. 

105. (φ. 3670 Εύχή ίλασμού εις τον άπ’ άρνήσεως έπιστρέφοντα πρός 

τήν ήμετέραν πίστιν. 

106. (φ. 3690 Εύχή έτέρα εις ίλασμόν. 

107. (φ. 369ν) Εύχή πρός χριστιανούς ύπαχθέντας τή εθνική πλάνη, 

έπιστρέψαντας δέ καί τή έκκλησία προσδραμόντας. 

108. (φ. 370ν) Εύχή επί άποστατήσαντος παιδός καί μαγαρίσαντος. 

109. (φ. 372ν) Εύχή εις τό ποιήσαι έθνικόν κατηχούμενον. 

110. (φ. 373Γ) "Οπως δει δέχεσθαι τούς έξ Εβραίων τή τών χριστια¬ 

νών πίστει προσερχομένους. 

111. (φ. 3750 Άπόταξις τών αιρετικών Αρμενίων, τό πώς όφείλουσιν 
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άναθεματίζειν έπιστρέφοντες πρός την πίστιν των ορθοδόξων Ρο^μαιων, οι ου 

βαπτίζονται, άλλα μυροΰνται. 

112. (φ. 378ν) Περί μελχισεδεκιτών και θεοδοτινών καί άθιγγάνων, 

113. (φ. 382ν) Τάξις γινομένη επί τοΐς από Σαρακηνών έπιστρέφουσι 

πρός τήν καθαράν καί αληθινήν πίστιν ημών των χριστιανών. 

114. (φ. 389ν) Ευχή έτέρα έπί άνοίξια ναού υπό αιρετικού βεβηλω- 

θέντος. 
115. (φ. 392Γ) Τάξις καί ακολουθία έπί τελευτήσαντος μονάχου. 

116. (φ. 425ν) "Ετερον έξοδιαστικόν έπί τελευτήσαντος κοσμικού. 

Α. Ό χ.ωδιξ είναι σητόβρωτος, λίαν έφθαρμένος. Ιδία κατά τήν ράχιν καί τά άκρα. 

Ή στάχωσις έχει λυ6ή. -Άριθμοϋνται φύλλα μβ'-υπ', οχι όμως τετράδια. Γραφή στρογ- 

γύλη λίαν έπιμεμελημένη. Έπίτιτλα έρυθρά. Αρχικά έρυθρά διακοσμητικά. 

Β. φ. 14ν γ μέμνησω τον Γράψαντος ώ θεόν θύτα. 

φ. 26Γ Μέυνησω τον Γράψαντος ώ θεού θύτα 

έν τώ διπτύχω τω καιρφ και της προσκομιδής σου 

και σου μνηΰθήει κύριος χαύταϊς θεοπολίαις. — 

Γεώργιος ίερενς. 

Τω τελϊωτή των καλιών) Θεώ χάρις. 

φ. 310Γ Τέλος. Τώ τελιωτή των καλ(ών) θεώ χάρις.— 

γ Παύθητι χειρ μου τού πονειν εις το γράψειν, 

άρθητι χειρ μου πρός το νψονν δεσπότην 

ώς δ’ εσπερινός θυσίας τούτω δίδον 

πληοοτικής δέ ώς έν ενχαριΟτεία. 

Πολύστιχον γάρ. Χριστέ μου, τό βιβλάον 

ονπερ γραφενς πέφνκα καν φανλογράφος, 

άλλλ ή βίβλος μου των βδελνρών πρακτέων 

μείζω τε τούτων κθ.1 πολ^νάτιχοτέρα, 

γραψεϊσα μου, φευ τής πονηρογραφίας, 

κινονντων χέττας πρός κακός εργασίας 

αίς άπαλνψαις ρνπτικών με δακρύων 

ταντα προχέ(ω) δαψι/.ί μοι πλιμοίρα. 

Γράψαις δέ σώτερ εις τό σόν με βιβλάον, 

κλήσεις δπου ΰύ των σεσωσμένων γράφεις. — 

'Η χειρ μέν ή γράψασα σέσηπται τάφο) 

ή δέ δέλπος τε μένει εις τους αιώνας. — 

Γεώργιος μέν ανάξιος δέ θύτης 

ό και ΓαλιλΜνός τό έπίκλϊον γράγας. 

’Έτει έπτακισχμλιοστώ Γω' 

εν μηνι ίαννοναρίω κθ'.— (= 1495) 

ΐ δόξα ο οι Χριστώ τώ ένιΰχύσαντί με 

φθάοαι τό τέλ.ος τον παρόντος βιβλίου. — 

φ. 485Γ (διά μτγν. χειρός) Μαρκιανήν σεβαστήν θέαν, αντοκράτορος νερονα Τραϊα¬ 

νού καίσαρος σεβαστού Γερμανού δακικον άδελψήν λντίων ή πόλις διά προτοκόσμου τε 

κλαυδίου Βινοβίον. 

Ενρέθ(η) εις τήν Λύτον εις μίαν πέτραν. 

ΙΙρβλ. Μ. Ο-ιι & γ ά ιι ο ο ί, Ιηδοπρϋοηβε ΟθΙΐοειβ, I, Κοτηα 1935, σ. 196, άρ. 25. 

(Δι* άλλης χειρός) ,αχξδ' αύγούστον ιζ’ έτελεύτησε ή ποτέ μαρία νταβερονοπού/.α 

όπου τό γοριω ΓοΜπε ένταφιαστηκ(ε) εις τον ναόν τον άγιον γεωργών των σκλαβε- 

ριανών άπ οξω εις τό βόρριον μέρος αιώνια ή μνημη αυτής 

Ιωσήφ δ βασαλ(ος) τάχα και θύτης. 

5 [5] 

Χαρτ, 0,210 X 0,155 16 αί. φφ. 334 

1. (φ. 1Γ) Συμεών Θεσσαλονίκης, Ερμηνεία περί τε του θείου 

ναού καί τών έν αύτώ ιερέων τε καί διακόνων, αρχιερέων τε καί των ών έκα¬ 

στος τούτων στολών περιβάλλεται (ΡΟ 155, 697-749. Πβ. καί *Ι. Μ. 

Φουντούλη, Τό λειτουργικόν εργον Συμεών του Θεσσαλονίκης, Θεσσα¬ 

λονίκη 1966). 

2. (φ. 25ν) Του σοφωτάτου καί λογιωτάτου Νικολάου Καβά- 

σι λα έξήγησις εις τήν Θείαν Λειτουργίαν (ΡΟ 150, 368-492). 

3- (φ. 99Γ) Συμεών Θεσσαλονίκης, άποκρίσεις πρός τάς έρωτή- 

σεις του ίερωτάτου μητροπολίτου Πενταπόλεως κύρ Γαβριήλ (ΡΟ 155, 

829 -952). 

4. (φ. 114Γ) Ερωτήσεις του άγιωτάτου πατριάρχου Αλεξάνδρειάς κυ- 

ροΰ Μάρκου καί άποκρίσεις επ’ αύταις του άγιωτάτου πατριάρχου κυροΰ 

Θεοδώρου (ΡΟ 138, 952-1012). 

5. (φ. 163*") Νομοκανονικά κείμενα. 

6. (φ. 301Γ) Του έν άγίοις πατρός ήμών Βασιλείου αρχιεπισκόπου 

Καισαρείας Καππαδοκίας, Λόγος περί τής αγίας Κυριακής. ’Άρχ. Βούλομαι 

σήμερον, άγαπητοί, τήν Κυριακήν έγκοτμιάσαι ημέραν. 

7. (φ. 304ν) Έρώτησις Αλεξάνδρου πρός Εύσέβιον πατριάρ¬ 

χην Αλεξάνδρειάς, Περί μνείας αγίων. ’Άρχ. Άγιων μνείας έπιτελούντων έν 

Αλεξάνδρειά ημέρας πολλάς. 

8. (φ. 308Γ) Του έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου άρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου (;), Λόγος περί έξόδου ψυχής 

καί άποφάσεως. ’Άρχ. Ακούσατε, αδελφοί μον άγαπητοί, ποιον φόβον και 

ανάγκην έχομεν νποστήναι τον κριτήν. 

9. (φ. 312Γ) Του αυτού, Περί άποχής πράξεων πονηρών. ’Άρχ. Άπε- 

χώμεθα πράξεων πονηρών οσοι Χριστόν ένδεδύμεθα. 

10. (φ. 314Γ) Τού αυτού, Λόγος ψυχωφελής περί ήμερων παρατηρή- 

σεως. ’Άρχ. Τον ποιονντα μεγάλα και άνεξιχνίαστα Θεόν. 

11. (φ. 316ν) Τού αυτού, Λόγος περί εύχής καί έλεημοσύνης καί 

περί νηστείας, άναγινωσκόμένος τή πρώτη Δευτέρα τών νηστειών. (ΡΟ 60, 

717- 720). 
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12. (φ. 3191) Του αύτοΰ, Λόγος περί νηστείας τη α' Τετάρτη των 
νηστειών. (ΡΟ 61, 787 - 790). 

13. (φ. 323ν) Του αύτοΰ, Λόγος περί ελεημοσύνης τη Κυριακή της 
Άποκρέου. (ΡΟ 60, 707-712). 

14. (φ. 331Γ) Του αύτοΰ, Λόγος περί έξαγορεύσεως. Άρχ. 'Άπασα 
αμαρτία ή μή έξαγορενομένη ουδόλως σνγχωρεϊται. 

Λ. Κατάστασις κώδικος καλή. Στάχωσις δερμάτινη. Γραφή καθαρά, εμπείρου 
άντιγραφέως, εξίτηλος είς τινα σημεία. Έπίτιτλα ερυθρά. Αρχικά επίσης έρυθρά διακο- 
σμητικά. Τά φφ. 94Γ - 97Γ, περιέχοντα πασχάλια των ετών ,αφξ' - ,αφπγ' προσετέθησαν 
μεταγενεστέρως, ώς δηλοί ή γραφή καί ό χάρτης. 

Β, φ. 182ν (διά μτγν. βαρβάρου χειρός): Τόϋτο τώ βηυλ.ήον εϊνε κάμού νιφω (.. .) 

το κλήθέντα κοφώς και κάμά άλαξαν με τω νιφώ μοναχ(ό) δάμηνλα το ωνομά κόσμον 
εις αχλγ'. 

φ. 197ν (δι’ άλλης χειρός) : ή ΝψΗζ' ■ 1796 = νοεμβρίον 15 έλθόν είς την επαρ¬ 

χίαν ρηθύμνης εις χορίον καλωύμενον πηγή είς τον ήκον τον παπά χατζιμιχαήλ καί έφι- 

λ.εύθιμεν παραυτοΰ. τότε δε μάς έχαρισεν το παρόν κανονικόν ός νέοχειροτονιθής άρχιερενς. 

(Μονοκονδυλιά) Γεράσιμος (;) 

Εις δέ, τους αωγ εκημηθη ό αυτός χατζιμιχαήλ και αιώνια αύτοΰ ή μνημη. 

φ. 300ν (διά πολύ μτγν. βαρβάρου χειρός) : 

Και τοντό νξευρετο άπο με κ εχε τω παντα θαρος 
πως δε χαριζη προτιμες ο θάνατος ο χάρος 
Βλεπης ετούτο τό βαστώ το αιδερώ δοξάρι 
κάι ταις σαηταις ταις βαστώ και το μακρι κοντάρι. 
Τούτο δοξεύγη αρχονταις αφεντες και κοιταδες. 

(τό υπόλοιπον έξίτηλον) 

6 [6] 

Χαρτ. 0,200x 0,145 17 αί. (έ'τους 1606) σσ. 534 

Νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξοΰ 

Α. Στάχωσις δερματίνη έφθαρμένη κατά τά άκοα καί τήν ράχιν. Διακρίνονται ίχνη 
μεταλλικών γόμφων. Γραφή στρογγυλή, καθαρά, καλλιγραφική. Αρχικά καί έπίτιτλα 
έρυθρά. Έν άοχή δύο παράφυλλα άνευ άριθμήσεως καί έν τέλει ετερα δύο. 

Β. σ. 533 : Έπληρώθη τό παρόν βιβλίον διά χειρός κάμον τον άμαρτωλον Παντο- 
λέοντος ίερέως τον κσλάβρου και σκευοφύλακας Ναυπλίου καί οι έντυγχάνοντες άναγινώ- 

σκοντες αν τώ εϋχεσθέ μοι διά τον Κ(ύριο)ν. επειδή άπειρος εϊμι τής θείας γραφής καί μή 
μέμψεσθαί μοι διά πολλών σφαλμάτ(ω)ν. όπως δώει καί ήμϊν Κ{νριο)ς λνσιν των όφλη- 
μάτων. 

Έν έτει ,αχς' Ννδίκτου δν? έν μηνί ίονλλίω Θν\ 

Τέλος καί τω Θεω δόξα* άιιήν. 

'Η μέν χειρ ή γράψασα τήνδε τήν βίβλων 
Σαπήσεται, φευ, καί γενήσεται κόνης 
Ταφώ προσεγγίσει, δέ, σώμα τό φθόρω ( — σωματοφθόρω). 

Τέλος εϊλ.ηφεν ή δέλχος ή παρούσα 
χειρί ταλ.επώρον ΠαντοΜωντος ίερέως τού άμαρτωλων. 

"Ωσπερ ξένοι χαίροντες ίδείν πατρίδα 
καί οί θαλ.αττεύοντες εύρεϊν λ.νμένα 
οντω καί οι γράφοντες εύρεϊν βιβλίου τέλ-ος. 

Εις τό ΓβοΙο του β' έν αρχή παραφύλλου μεταγενεστέρα σημείωσις τοϋ. αύτοΰ γρα- 

φέως : Τ ό έν 'Ιεοενσιν ελάχιστος παντολέων ίερενς ό σκενοφύλ,αξ Ναυπλίου έγραψα. Έν 
έτει σχιζ’. ιιηνί Ιοννίω ς'. εϋχεσθαί μοι άδελ.φοί. Διά τον Κύριον. 

{Σημείωμα δι’ άλλης χειρός) : τ Δαμιανός (;) καλαβρός καί Νεροδιάκονος Ναυ¬ 

πλίου. Έν έτει μγκ' μηνί Νοεμβρίου λ.~η. 
Είς τό νβΓ80 τοϋ α' έν αρχή παραφύλλου διά πολύ μτγν. βαρβάρου χειρός : ής τους 

χηλ.ήους οκτακόσιους όκτοβρήον 8 επία τον κηρη μου ής στο ρέθεμνος και έβαρκαρή- 

στηκαι. 
Είς τό Υ6Γ80 τοϋ τελευταίου παραφύλλου διά της αυτής χειρός: 1800 εν μήνη 

όκτόβρηό έπια τό κήρη μου στο ρεθεμνός κε βαρκαρηστηκαι ημέρα κηρηάκη και δενίλ.αβα 
τό γραμά τον ός του απρηλήον 17. 

'Τπάοχουν καί άλλα μεταγενέστερα σημειώματα ανάξια λόγου. 

7 [7] 

Χαρτ. 0,195X0,135 17 αί. σσ. 420 

.Λόγοι Τωάννου Χρυσοστόμου 

1. (σ. 1) Του έν άγίοις πατρος ημών Τωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως του Χρυσοστόμου, Λόγος περί προνοίας. Άρχ. Τίνος ενεκεν 

ον τον έξ αρχής άπατηθέντα εχθρόν (ΡΟ 63, 631-658). 

2. (σ. 13) Του αύτοΰ, περί πλούτου καί προνοίας. ’Άρχ. "Οταν Ιδης 

πλοντοϋντά τινα παρ' αξίαν (ΡΟ 63, 637 -646). 

3. (σ. 29) Τ ο ΰ αύτοΰ, περί πλεονεξίας. ’Άρχ. Τίνος ενεκεν από πλεο¬ 

νεξίας πλοντεϊν επιθυμείς (ΡΟ 63, 665 - 672). 

4. (σ- 43) Του αύτοΰ, περί γαστριμαργίας καί μέθης. Άρχ. Βονλε- 

σθε ίδωμεν τινα ηδονήν 6 πλούτος έχει (ΡΟ 63, 645, 652). 

5. (σ. 53) Του αύτοΰ, περί του μή καταφρονεΐν τής του Θεοΰ Εκ¬ 

κλησίας καί των μυστηρίων. Άρχ. 3Ολίγοι ήμϊν σήμερον οί παραγενόμενοι 

(ΒΗΟ3, 1488. Βλ. καί ΡΟ 63, 623-632). 

6. (σ. 64) Του αύτοΰ, λόγος ωφέλιμος περί ψυχής. Άρχ. Έοίκασιν 

οί έργοις κομώντες άγαθοϊς (ΡΟ 63, 621 -624). 

7. (σ. 70) Του αύτοΰ, περί ταπεινοφροσύνης. Άρχ. "Οταν ή αμαρ¬ 

τία συμβεβλημένη ή τή ταπεινοφροσύνη (ΡΟ 63, 615-622): 

8. (σ. 80) Του αύτοΰ, περί άρρωστίας καί ιατρών. Άρχ. "Οταν άρ- 

ρωστία περιπέσης, άνθρωπε, άναμνήσθητι (ΡΟ 63, 651 -656). 

9. (σ. 89) Τοΰ αύτοΰ, λόγος περί γυναικός πονηράς καί λοιδόρου 
καί κάλλους. Άρχ. Οί γυναίκας άγεσθαι μέλλοντες (ΡΟ 63, 657-666). 
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10. (σ. 100) Του αύτοΰ, Λόγος εις την άγίαν του Χρίστου γέννησιν, 

Άρχ. Μυστήριον ξένον και παράδοξον βλέπω (ΡΟ 56, 385 - 394). 

11. (σ. 117) Του αύτοΰ ( ;), περί πλάνης. ’Άρχ. Πρόσεχε ονν ακρι¬ 

βώς, Θεόν εραστά. 

12. (σ. 119) Του αύτοΰ (;), περί άναγνώσεως. ’Άρχ. ’Έστω σοι 

εργάτη όντι τά άναγινωσκόμενα πρακτικά. 

13. (σ. 122) Του αύτοΰ (;), περί κόπου καί πόνου καί της μοναδι¬ 

κής πολιτείας. ’Άρχ. Δει δέ και τους κόπους και πόνους τής εργασίας ενταύθα 

τάξαι. 

14. (σ. 125) Του αύτοΰ (;), περί των κόπων της πρακτικής. ’Άρχ. 

Ονκ έστι δι εαυτόν τις των καρπών των αρετών επιστήμην μαθεϊν. 

15. ( σ. 127) Προοίμιον περί των ενεργειών της χάριτος των έκ της 

εύχής γινομένων καί των έκ της πλάνης ιδιωμάτων, Γρηγορίου του 

Σιναίτου. ’Άρχ. ’Εδει μεν ημάς είπεϊν κατά τον μέγαν διδάσκαλον (ΡΟ 

150,1304-1312). 

16. (σ. 141) Λόγοι εκλεκτοί έκ πολλών βιβλίων διδασκαλικοί. Τη πρώτη 

Δευτέρα, της άγιας τεσσαρακοστής. ’Άρχ. ’Έφθασε καιρός, ή των πνευματι¬ 

κών αγώνων αρχή. 

17. (σ. 146) Τη δ' της α' έβδομάδος. Του αύτοΰ, Διδασκαλία έκ πολ¬ 

λών συγγραμμάτων. Άρχ. Νηστενοντες, αδελφοί, σωματικώς, νηστενσωμεν 

και πνευματικούς. 

18. (σ. 155) Τη παρασκευή της α' έβδομάδος, Εις τον μέγαν Θεόδο^ρον 

τον Τήρωνα. ’Άρχ. "Ως πολώ το πλήθος τής χρηστότητός σον, Κύριε (ΒΗΟ3, 

1768). 

19. (σ. 165) Τη β' της β' έβδομάδος, λόγος διδασκαλικός. ’Άρχ. 'Η 

τεσσαρακονθήμερος αυτή νηστεία, αγαπητοί. . . 

20. (σ. 178) Τη δ' της β' έβδομ,άδος. ’Άρχ. Γράφει ό Κύριος ήμέόν 3Ιη¬ 

σούς Χρίστος έν τώ είκοστώ τετάρτω κεφαλαίο) τον εναγγελιστον Ματθαίον. 

21. (σ. 192) Τη ς' της β' έβδομάδος* Λόγος διδασκαλικός. ’Άρχ. Γρά¬ 

φει ό ευαγγελιστής Ματθαίος. 

22. (σ. 205) Τη β' τής γ' έβδομάδος, Λόγος διδασκαλικός, περί ψυχω- 

φελείας καί μνήμης Θεοΰ. ’Άρχ. ’/όού χάριτι Χρίστον εις την τρίτην εβδο¬ 

μάδα έκατην τήσαμεν. 

23. (σ. 217) Λόγος διδασκαλικός τη δ' τής γ' έβδομάδος. Άρχ. ’Ήγγι- 

κεν ήμιν σήμερον * Ιερεμίας 6 προφήτης. 

24. (σ. 229) Τη ς' τής γ' έβδομάδος, Λόγος εις τον κριτήν τής άλη- 

θείας. Άρχ. Φέρε τοίννν εις μέσον τον ευαγγελιστήν Λονκάν λέγοντα. 

25. (σ. 238) Τη β' τής δ' έβδομ,άδος, Λόγος διδασκαλικός εις τό αμπέλι 

ό έφύτευσαν έν σωτηρία. Άρχ. 'Έλαμψεν ή χάρις τον κυρίου ημών * Ιησού 

Χρίστον, έλαμψεν ό φωτισμός. 
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26. (σ. 248) Λόγος διδασκαλικός τή δ' τής δ' έβδομάδος. Άρχ. Οϊδατε 

και έπίστασθε τή διδασκαλία. 

27. (σ. 256) Τή ς' τής δ' έβδομάδος, Λόγος διδασκαλικός είς τον ς' 

ψαλμόν. Άρχ. Πρέπουσα αρχή ειλικρινούς μετάνοιας. 

28. {σ. 264) (Ίωάννου του Χρυσοστόμου) Τή β' τής ε'έβδομάδος, 

Λόγος διδασκαλικός είς Νινευΐτας. Άρχ. Φαιδρά σήμερον ή πανήγνρις και 

λαμπρός τον συνήθους ό λόγος (ΡΟ 49, 305 - 314). 

29. (σ. 278) Τή δ' τής ε' έβδομάδος, του Μεγά?ιου Κανόνος, περί μετά¬ 

νοιας λόγος διδασκαλικός. Άρχ. ΟΙ τά πάντα καλώς διαταξάμενοι άγιοι καί 

θεοφόροι πατέρες. 

30. (σ. 289) Τή ς' τής ε' έβδομάδος, Λόγος διδασκαλικός είς τό άγιον 

εύαγγέλιον καί είς τον Ακάθιστον "Υμνον. Άρχ. Τή αυτή ήμερα τον ακάθι¬ 

στον ύμνον ποιου μεν. 

31. (σ. 300) Λόγος διδασκαλικός τή ε' τής ς' έβδομάδος, περί μετά¬ 

νοιας καί έξομολογήσεως. ’Άρχ. Μακάριοι ών άφέθησαν αί άμαρτίαι. 

32. (σ. 314) Λόγος διδασκαλικός τή δ' τής ς' έβδομάδος. Άρχ. ”1δετε 

την χθες ή μέραν πόλεμον και νίκην. ? 

33. (σ. 335) Τή άγια καί μεγάλη Δευτέρα, Λόγος διδασκαλικός έκ των 

αγίων Γραφών είς την ξηρανθεΐσαν συκήν. Άρχ. Διηννσαμεν καί έπεράσαμεν 

τής νηστείας τον μέγαν πλονν καί πέλαγος. 

34. (σ. 346) Τή αγία, καί μεγάλη Τρίτη, Λόγος διδασκαλικός είς τον 

δίκαιον Τώβ. ’Άρχ. Γ0 νπομείνας εις τέλος, φησίν, ούτος σωθήσεται. 

35. (σ. 363) Περί του πρεσβυτέρου του έμπεσόντος είς την πορνείαν. 

’Άρχ. Πρεσβυτέρας τις εν Κωνσταντινονπόλει εκ τής τον διαβόλων ένεργείας 

επεσεν είς πορνείαν. 

36. (σ. 366) Αναστασίου του μονάχου Σινά "Ορους διήγησις περί 

τής Θείας Λειτουργίας. ’Άρχ. 5Ακόλ,ονθον λοιπόν καί περί τής θυσίας των 

χριστιανών διηγήσασθαι. 

37. (σ. 369) (’Γωάννου του Χρυσό σ τ ό μ ο υ) Τή άγια καί μεγάλη 

Τετάρτη, Λόγος διδασκαλικός είς τήν πόρνην την άλείψασαν τον Κύριον μύ¬ 

ρον καί είς τον Φαρισαίον. ’Άρχ. Πάντοτε μέν ό Θεός ώς φιλάνθροοπος και¬ 

ρόν μετάνοιας τοϊς άμαρτωλοϊς δέδωκεν (ΡΟ 59, 531 - 536). 

38. (σ. 389) Διήγησις. Άρχ. Εϊπέ τις τών έν τή σκήτη αγίων πατέ¬ 

ρων, οτι διηγήσατό μοι ό άββας Ιωάννης ό Κολοβός. 

39. (σ. 393) Του άγιωτάτου άρχιεπισκόπου Νέας Ροόμης καί Οικουμε¬ 

νικού πατριάρχου Ίωάννου του Χαλκηδών (δΐο) όμιλίαι έκάστης Κυ¬ 

ριακής του ολου ένιαυτοΰ καί έπισήμως λεγόμεναι παρ’ αύτοΰ καί άποστομα- 

τιζόμεναι προς τον συναθροιζόμενον θεοφιλή λαόν, άς έκλεξάμενος συνέθετο 

από διαφόρων αγίων πατέρο^ν, έξηγητών καί έτέρων σοφών άνδρών. 



202 Θεοχάρους Ε. Δετό ράκη 

«4. Στάχωσές δερμάτινη καλώς διατηρουμένη. Γραφή στρογγυλή εμπείρου άντι- 

γραφέως. Αρχικά ερυθρά, εξίτηλα, είς τινα σημεία. Μετά του κυρίως κώδικος (σσ. 1 - 

420) συνεσταχώθησαν πέντε φύλλα έν αρχή, άριθμούμενα α' - ε', περιέχοντα άποσπάσμ.ατα 

έκ των λόγων Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου. Δι’ άλλης χειρός έγράφη καί τό τμήμα σσ. 393 - 

418, τό περιέχον ομιλίας Ίωάννου τοΰ Χαλκηδόνος. 

Β. σ. 1 (κάτω ωα): Έκ τών τοϋ Γρηγορίου ιερομόναχον Σκοπέλου. 

σσ. 419 - 420. Διάφορα σημειώματα μ.τγν. άνευ άξίας. 

Βιβλ. Δ. Ζ α κ υ θ η ν ό ς, ένθ’ άνωτ., σ. 512. 

8 [8] 

Χαρτ. 0,195x0,145 17 αί. (= έτους 1690) φφ. 157 

Νομοκάνιον Ματθαίου Βλαστάρεως 

(ΡΟ 144, 960 - 1400* πβ. Π. Πάσχου, Ό Ματθαίος Βλάσταρης καί 

το ποιητικόν έ'ργον του, Θεσσαλονίκη 1978, σσ. 108-111). 

Λ. Στάχωσις δερμάτινη κοσμούμενη δι’ άνθεμωτών σταυρών καί άλλων ποικιλμά¬ 

των περιμετρικώς. Γραφή έξαιρετικώς καθαρά, λίαν εμπείρου βιβλιογράφου. Αρχικά καί 

έπίτιτλα ερυθρά. Δεν άριθμοΰνται φύλλα ούτε τετράδια. Έν αρχή 6 παράφυλλα λευκά 

άνευ άριθμήσεως καί έν τέλει άλλα 13. Είς τήν εσωτερικήν οψιν τής πρόσθιας σταχώσεως 

υπάρχουν τά στοιχεία : Α/Α 671 (ΙΜΚ). Σημαίνει τούτο ότι ό κώδιξ παρεχωρήθη άρχι- 

κώς μετά τών άλλων είς τό ΙΜΚ, άγνωστον δέ πότε καί διατί έπανήλθεν είς τό Αρχαιο¬ 

λογικόν Μουσεΐον. 
Β. φ. '157ν : ΈτελιώΟη τό παρόν νόμιμον διά χειρός καμού ταπεινού Ιώάννήκϋου 

(Ιερομόναχον τοϋ κϋπρίον’ όντος μου μέσα είς τον άγιον τάφον εφημέριως. ΈτεΙ από τής 

ένσάρκον οικονομίας τον κ(υρίο)ν ήμων Ι(ησο)ϋ Χ(ριστο)ϋ ,αχ\' ( — 1690). Έν μηνι 

όκτώβριω' 31. 

9 [9. ΙΜΚ 669] 

Χαρτ. 0,200x0,140 17 αί. σσ. 296 

1. (σσ. 1 -267) Διάλεξις κατά Ιουδαίων Μανουήλου τοΰ Μ ο- 

σχιώτου. Άρχ. "Ενα αληθινόν Θεόν παντοκράτορα, εξ ον τα πάντα. Λήγ. 

καθ’ δν τρόπον ή γνώσις τον άγαθοΰ καί ά)ςηθονς μας παρακινεί.. . νόστε δε 

θέλει γένει χοορϊς μεγάλης ώφελείας τέτοια διάλεξις. 
2. {σσ. 269-296) Κυρίου Μελετίου τοΰ άγιωτάτου πάπα καί πα- 

τριάρχου Αλεξάνδρειάς, Τπέρ τής χριστιανών εύσεβείας προς Ιουδαίους άπο- 

λογία. ,αφ^γ' έποιήθη. (Πρβλ. Βθ^γ&ιμΙ, ΒΗ XV-XVI 8., τ. II (1885), 

σ. 88, άρ. 200). 

Α. 'Ο Κώδιξ διατηρείται είς καλήν κατάστασιν. Στάχωσις δερμάτινη άνευ ποικιλ¬ 

μάτων. Γραφή δεξιοκλινής έξαιρετικώς καθαρά. Αρχικά καί έπίτιτλα ερυθρά. Έν αρχή 

δύο παράφυλλα άνευ άριθμήσεως. Προέρχεται έκ τοΰ ποτέ Γυμνασίου Ηρακλείου, ώς 

έμφαίνεται έκ τής σφραγίδας (σ. 1). 

Β. σ. 296 : Τέλος συν Θεώ άγίω. 

Κατάλογος τών χειρογράφων Ηρακλείου Κρήτης 203 

Χρίστε, δίδεο πονέσαντι τεην πολνολβον αρωγήν. 

Τό παρόν βιβλαρίδιον τοϋ άγιωτάτου και μακαριωτάτου πάπα και πατριάρχου Αλε¬ 

ξάνδρειάς κυρίου Μελετίου, ού ή επιγραφή, απολογία υπέρ τής χριστιανών εύσεβείας, ήτοι 

κατ Ιουδαίων, πρώτον μέν λατινιστί, μετέπειτα δέ ελληνιστί τή ιδία χειρι έγράψατο, 

ώσπερ τι τεκμήριον αγάπης τής προς τούς εν όρθοόόξφ πίστει τουτί τό σύγγραμμα χαρι¬ 

σάμενος, ύστερον δέ καί προς ημάς ήλθεν, ομοίως ώς καί τάλλα τής άγιας αύτοϋ χειρός 

τή ήμετέρα άδελφότητι δωρούμενα. Τό δέ παρόν διά φϋ.οχρίϋτον Μανουήλ τοΰ Μαντζαπέτα 

τοϋ Κοητών γραικόν καί ήγαπημένου άδελφοϋ τής ήμετέρας άδελ.φότητος ήμϊν κεχάρισται· 

οπερ ενλαβώς ούν δεξόμενοι καί διά σπουδαίων ελάχιστων διδασκαλίαν ήμετέρου τον έν 

λ.εοντοπόλιει ήρμηνεύθη είς τήν σλ.οβαίδα διάλεκτον καί έκδίδομεν είς κοινήν ώφέλ.ειαν 

ήμϊν παλ.αιοίς τε καί νέοις 'Έλλ.ησι έν Χριστώ αδελφόϊς. 

Είς τήν εσωτερικήν οψιν τής πρόσθιας σταχώσεως : ή 1683 Νοεμβρίου ς' ... 10 .. . 

Διάφορα άλλα σημειώματα διά μτγν. βαρβάρου χειρός. 

Είς τό ΥθΓδΟ τοΰ β' έν άρχή παραφύλλου : Τό παρόν βιβλάον ένε έμον Κονσταντ( ι- 

νου) Ιερέως τοϋ άνδριοτι κατά τό ,αγογ'. Έν μηνι ιονλιω ιςΆ. 

Ακολουθεί έτερον σημείωμα, τό όποιον άπέσβεσεν ό γράψας, προφανώς διότι δεν 
έπεθύμ.ει τήν διάσωσίν του. 

Σημειώματα δι’ άλλων χειρών. 

σ. 1 (άνω <ρα) : νυν δέ νηκολάον μαγγαφούρι και των φίλων αυτόν. 

(κάτω ωα): έκ τον τοϋ ’Ιωσήφ Βασάλου καί τών φίλων αύΐοϋ, αιώνια ή μνήμη 

αύτοϋ. 

(άνω αριστερά <ρα) : 1800 : Τω εφιεροσα ΐς τών άγιων μηνά : έγώ ό γεώργιος νι- 

κολετάκης. 

(Περί τοΰ τελευταίου τούτου κτήτορας βλ. Θεοχ. Δετοράκην, «Κρητολογία» 

IV, 1977, σσ. 65 - 74, έν σ. 70). 

Είς τό τελευταίον παράφυλλον διάφορα σημειώματα μτγν. άνευ άξίας.· 

10 [10. ΙΜΚ 670] 

Χαρτ. 0,200 x0,150 17 αί. φφ. 191 

Περιέχει τούς Ανδριάντας τοϋ Χρυσοστόμου 

1. (φ. 1Γ) Πίναξ τοΰ παρόντος βιβλίου ήγουν τών άνδριάντων τοΰ Χρυ¬ 

σοστόμου. 

2. (φ. 4Γ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου άρχιεπισκόπου Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως τοΰ Χρυσοστόμου ομιλία λεχθεϊσα έν Αντιόχεια, πρεσβυ- 

τέρου αύτοϋ ύπάρχοντος, Είς τό ρητόν τοΰ Αποστόλου· Οϊνω όλίγω χρφ διά 

τον στόμ,αχόν σου καί τάς πυκνάς σου άσθενείας. Άρχ. "Ηχούσατε τής άπο- 

στολικής σάλπιγγος (ΡΟ 49, 15 - 34). 

3. (φ. 21ν) Τοΰ αύτοϋ, ομιλία λεχθεϊσα έν Αντιόχεια έν τή παλαια 

λεγομένη έκκλησία, όντος αύτοϋ πρεσβυτέρου, επί τή άταξία τής καταστρο¬ 

φής τών ανδριάντων Θεοδοσίου τοΰ εύσεβοΰς βασιλέως τοΰ μεγάλου καί είς 

τό ρητόν τοΰ Αποστόλου* Τοϊς πλουσίοις παράγγελλε έν τώ νΰν αίώνι μή 

ύψηλοφρονεϊν, Καί κατά τής πλεονεξίας. ’Άρχ. Τί εϊπω καί τι λαλήσω ; δα¬ 

κρύων ό παρό)ν καιρός (ΡΟ 49, 33 - 48). 
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4. (φ. 34ν) 1 Ομιλία γΧ του αύτού, Εις τήν αποδημίαν ήν έποίησεν 

ό επίσκοπος Αντιόχειας Φλαβιανός υπέρ της πόλεως πρεσβευόμενος προς τον 

βασιλέα Θεοδόσιον διά την εις τούς ανδριάντας ΰβριν καί ότι μεΐζον παρά Θεώ 

βασιλείας ίερωσύνη καί χρή διά τούτο θαρρειν, καί τις έστιν ή άληθής νη¬ 

στεία καί τίνος ένεκα οί Νινευ'ι'ται τά άλογα νηστεΰσαι παρεσκεύασαν καί οτι 

τού σώματος άνθρωπίνου φαγεΐν τό κατηγορήσαι χείρον, καί προς τώ τέλει 

περί των σφαγέντων διά την στάσιν καί προς τούς έγκαλούντας οτι πολλοί 

των έναντίων έάλωσαν. ’Άρχ. "Οταν εις τόν θρόνον ί<5ω τούτον έρημον όντα 

(ΡΟ 49, 47-60). 

5. (φ. 48Γ) Λόγος δ' τού αύτού, Παράκλησις προς τον λαόν περί 

καρτερίας καί υπομονής έκ παραδειγμάτων τού τε Μώβ καί των Τριών Παί- 

8ων καί της των όρκων αποχής. Άρχ. Ευλογητός 6 Θεός ό παρακαλέσας τάς 

όδυνωμένας ημών ψνχάς (ΡΟ 49, 59 - 68). 

6. (φ. 58ν) Λόγος ε' τού αύτού. Έτι παράκλησις προς τον λαόν 

περί τού φέρειν γενναίως την έπικειμένην άπειλήν, έχοντας ικανά παραδεί¬ 

γματα έκ των συμβάντων, τόν τε Ίώβ καί τούς Νινευΐτας καί οτι ούχί δεδιέ- 

ναι τόν θάνατον, άλλά την αμαρτίαν καί τί τό κακώς άποθανεϊν καί τού μετά 

πάσης σπουδής φεύγειν τούς όρκους* καί είς τόν σεισμόν. Άρχ. Των τριών 
παίδων και τής καμίνου τών Βαβυλωνίων (ΡΟ 49, 67-82). 

7. (φ. 72Γ) Λόγος ς' τού αυτού. Παράκλησις προς τούς αύτούς τόν 

τών αρχόντων φόβον άγωνιάσαντας καί ότι χρήσιμος καί ό τών αρχόντων 

φόβος καί ή τών ιερέων παράκλησις καί ότι χρή αίσια προσδοκάν διά τρία, 

τά’ διά τε τό συμποδισθήναι τούς μηνύοντας τά γεγενημένα καί την άποδη- 

μίαν τού έπισκόπου Φλαβιανοΰ καί διά τήν παρούσαν τεσσαρακοστήν* καί 

πάλιν προτροπή περί τού μή όμνύειν. ’Άρχ. Πολλάς μεν άνηλώσαμεν ημέρας 

(ΡΟ 49, 81-92). 

8. (φ. 83Γ) Λόγος ζ' τού αύτού. "Οτι τό τής λύπης πάθος είς αμαρ¬ 

τίας άναίρεσιν μόνον χρήσιμον. Καί είς τό, Έν αρχή έποίησεν ό Θεός τόν 

ούρανόν καί τήν γήν* καί οτι μεγίστης παρακλήσεως ύπόθεσι; ή τής δημιουρ¬ 

γίας κατασκευή* έν φ καί περί τού, Αδάμ, πού εϊ; καί περί τού μή όμνύειν. 

’Αρχ. Πολλά μέν καί περί πολλών χθες (ΡΟ 49, 91-98). 

9. (φ. 89Γ) Λόγος η' τού αύτού. Προτροπή είς αρετήν καί περί τού 

μή όμνύειν. ’Άρχ. “Εγνωτε πρώην πώς πάσα Γραφή παράκλησιν φέρει (ΡΟ 

49,97- 102), 

10. (φ. 94Γ) Λόγος θ' του αύτού. "Επαινος τών κατωρθωκότων τό μή 

όμνύειν καί πώς οφείλει τις διακρίνεσθαι μετά έστίασιν άκροάσθαι τών θείων 

λόγων έν έκκλησίφ. Καί, διατί μετά χρόνον πολύν έδόθησαν αί άγιαι Γραφαί. 

Καί είς τό* Οί ούρανοί διηγούνται δόξαν Θεού* Καί προς τώ τέλει περί τού 

μή όμνύειν.Άρχ. Καί πρώην προς ημάς καί νυν προς υμάς (ΡΟ 49,103 - 112). 

11. (φ. 102Γ) Λόγος ι' τού αύτού. "Επαινος τών μετά τήν έστίασιν 
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άπηντηκότων είς τήν άκρόασιν καί φυσιολογία τού κόσμου καί κατά τών θεο- 

ποιούντων τήν κτίσιν καί περί τού μή όμνύειν. ’Άρχ. Χαίρω καί συγχαίρω 
πάσιν νμϊν (ΡΟ 49, 111-120). 

12. (φ. 109ν) Λόγος ια' τού αύτού. Εύχαριστίαι προς τόν Θεόν περί 

τής απαλλαγής τών έκ τής στάσεως προσδοκηθέντων κακών καί άνάμνησις 

τών τότε συμβάντων. ’Έτι δέ, κατά τών τό σώμα διαβαλλόντων καί δι’ όλου 

περί τής τού άνθρώπου κατασκευής καί προς τώ τέλει, περί τού μή όμνύειν. 

’Άρχ. ’Επειδάν εννοήσω τόν παρελθόντα χειμώνα (ΡΟ 49, 119-128). 

13. (φ. 117Γ) Λόγος ιβ' τού αύτού. ’Έτι εύχαριστία προς τόν Θεόν 

περί τής συγχο^ρήσεως τών ήμαρτηκότων είς τόν βασιλέα καί φυσιολογία 

περί τής κτίσεως καί ότι ποιήσας ό Θεός τόν άνθρωπον νόμον φυσικόν έγκα- 

τέθηκεν αύτώ καί περί τού πάση σπουδή άπέχεσθαι τών όρκων. ’Άρχ. Καί 
χθες εΐπον Ευλογητός ό Θεός, καί σήμερον τό αυτό (ΡΟ 49, 127 - 136). 

14. (φ. 125Γ) Λόγος ιγ' τού αύτού. ’Έτι εύχαριστία πρός τόν Θεόν 

περί τής μεταβολής τών σκυθρωπών καί άνάμνησις τών διά τήν έπανάστασιν 

κατασυρθέντων τε καί τιμωρηθέντων όμοίοις δέ πάλιν περί τής τού άνθρώ¬ 

που δημιουργίας καί οτι φυσικόν νόμον έδέξατο διά τής ^νώσεως τών πρα¬ 

γμάτων καί περί τού τελείως κατορθώσαι τού μή όμνύειν. Άρχ. Άπό τής 
αυτής αρχής καί τίον αυτοον παροιμιών (ΡΟ 49, 135 - 144). 

15. (φ. 131Γ) Λόγος·ιδ' τού αύτού. Τού δήμου παντός άφεθέντος τής 

αγωνίας καί θαρρήσαντος τινές πάλιν τήν πόλιν έτάραξαν φοβεράς πλάττοντες 

φήμας καί ήλέγχθησαν είς τούς τότε ούν ή ομιλία εϊρηται. Καί είς τήν τών 

όρκων παραίνεσιν, διό καί ή κατά τόν Ίωνάθα.ν καί τόν Σαούλ ιστορία καί 

τόν Ίεφθάε παρήχθησαν. Πόσαι έξ ενός όρκου γίνονται έπιορκίαι. ’Άρχ. Ούχ 
ώς ετνχε τήν πόλιν ήμϊν ό διάβολος χθες έθορύβησεν (ΡΟ 49, 143-154). 

16. (φ. 140Γ) Λόγος ιε' τ ο ύ αύτού. Είς τήν συμφοράν τής πόλεως 

Αντιόχειας καί οτι χρήσιμον πανταχοΰ φόβος καί ότι πένθος γέλωτος λυσι- 

τελέστερον καί είς τήν ρήσιν τήν λέγουσαν* Έπίγνωθι ότι έν μέσω παγίδων 

διαβαίνομεν καί ότι τού φονεύειν τό όρκίζειν χείρον. Άρχ. Εδει καί σήμερον 
καί τώ προτέρω σαββάτω (ΡΟ 49, 153-162). 

17. (φ. 147ν) Λόγος ΐς-' τού αύτού. Φημισθείσης πρός τόν άρχοντα 

πραίδας καί πάντων βουλευσαμένων ακολούθως περί φυγής, τού κόμητος 

είσελθόντος είς τήν εκκλησίαν καί παρακελεύσαντος ταύτα έλέχθη. Καί είς το 

άποστολικόν ρητόν* Παύλος δέσμιος Ιησού Χριστού. Άρχ. Τόν άρχοντα μέν 
έπήνεσα τής κηδεμονίας (ΡΟ 49, 161 -172). 

18. (φ. 154Γ) Λόγος ιζ' τού αύτού. Είς τούς άρχοντας τούς παρά 

τού βασιλέως Θεοδοσίου άποσταλέντας, Έλλέβιχον στρατηλάτην καί Καισά- 

ριον μάγιστρον καί είς τήν έξέτασιν τών πλημμελημάτων διά τήν είς τούς 

ανδριάντας καταστροφήν. Άρχ. Εις καιρόν ύπεψάλαμεν κοινή σήμερον (ΡΟ 

49,171-180). 
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19. (φ. 161Γ) Λόγος ιη' του αύτοΰ. Εις την προειρημένην ύπόθεσιν 

της στάσεως καί περί νηστείας καί εις τό άποστολικόν ρητόν4 Χαίρετε έν Κυ- 

ρίω πάντοτε. ’Άρχ. ΓΤολλονς εϊδον γ αίροντας καί προς άλ,λ,ήλ.ονς λέγοντας (ΡΟ 

49*179-188). 

20. (φ. 167ν) Λόγος ιθ' του αύτοΰ. Τη Κυριακή, τοΐς έπισωζομέ- 

νοις προς τούς από της χώρας καί περί του μη όμνύειν. ’Άρχ. Κατετρνφψ 
σατε των αγίων μαρτύρων (ΡΟ 49, 187-198). 

21. (φ. 175ν) Λόγος κ' του αύτοΰ. Εις την διαλλαγήν τοΰ βασιλέως 

προς την πόλιν καί εις τούς πλημμελήσαντας εις την των άνδριάντων κατα¬ 

στροφήν καί εις την επάνοδον τοΰ επισκόπου. ’Άρχ. ' Απο τής ρήσεως αφ ής 

αεί παρά των παρόντων κινδύνων (ΡΟ 49, 211 -222). 

22. (φ. 183ν) Λόγος κα' τοΰ αύτοΰ. Κατήχησις προς τούς μέλλον¬ 

τας φωτίζεσθαι καί περί γυναικών των έν πλέγμασι καί χρυσω κατακοσμου- 

σών έαυτάς καί περί των κληδονισμοΐς καί περιάπτοις ή έπωδαϊς κεχρημέ- 

νούν, άτινα άλλότρια τοΰ χριστιανισμού άποδέδεικται. ’Άρχ. Των πρώην είρη- 

μένων προς υμάς (ΡΟ 49, 231 - 240). 

Α. Στάχωσις δερμάτινη έφθαρμένη κατά τά άκρα καί τήν ράχιν. Γραφή έξαιρετι- 

κώς καθαρά, στρογγύλη. Δέν άριθμοΰνται τετράδια. Αρχικά ερυθρά διακοσμητικά. Έν 

άρχή τρία παράφυλλα άνευ άριθμήσεως.'Ο κώδιξ προέρχεται έκ τοΰ ποτέ Γυμνασίου Ηρα¬ 

κλείου, τοΰ οποίου ή σφραγίς μέ άριθμόν 10 εΰρηται εις τήν άνω <$αν των φφ. 1Γ καί 7Γ. 

Β. φ. 19ΊΓ : Τέλος των άδοιάντων τοΰ Χρυσοστόμου και τω Θεω δόξα αίωνία' αμήν. 

Χριστέ δίδεο πονέσαντι τεήν πολνολφον αρωγήν. 

Τέρμα εϊληφεν έν ,αχκα (= 1621) μαίωκθ'. 

φ. 4Γ (άνω άριστερά ώα) : 1800, τώ εφηεροσά τοΰ άγηον μηνά εγώ ό γεώργακης 

νηκολετάκης : — 

Διάφορα άλλα σημειώματα άνευ αξίας. 

Π [11. ΙΜΚ 676] 

Χαρτ. 0,220X0,165 17 αι. Κολοβός σσ. 224 

Νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξοΰ 

Α. Στάχωσις δερμάτινη νεοιτεοική. Γραφή δεξιοκλινής, άδεξίου βιβλιογράφου. 

Αρχικά ερυθρά διακοσμητικά. Έπίτιτλα ερυθρά. 

Β. σ. 224 : "Ωσπερ ξένη χαίροντες ίδεΐν πατρίδα 

και οί θαλαττευονταις ενρεϊν λιμένα 

και οί πραγματεϋονταις ενρεϊν τό κέρδος 

οΰτο και εί γράφονταις ίδεΐν βιβλ.ήου τέλος ; — 

σ. 3 (διά μτγν. χειρός} : Τό παρόν βιβληον ονομαζόμενου λ,ογοθετης ήπάρχη Βασι¬ 

λείου ήροδιακόνου έχη αγορα γροσσια δέκα. 

σ. 20 : αψλ,γ': δέκεμβρίω τή κνριακή προ τής Χρίστον γεννήσεως εις δύο ώραις τής 
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ννκτός, έφάνη άστρον μεγάλων εις τον ουρανόν, και είχεν άκτϊναις καί έλαμπεν ίλιγότερον 

από τήν σελήνην καί είχε τήν κίνησιν του προς άνατολ.άς άπό δνσμάς : 

(δι’ άλλης χειρός) : καί τόδε συν τοϊς άλ.λοις Ιϊροικονήσον άνανίον τον έκ ϋμνρνης. 

Διάφορα άλλα σημειώματα άνευ αξίας. 

12 [12] 

Χαρτ. 0,130x0,110 (έτους 1802) σσ. 168 

1. (σ. 1) Διήγησις τοΰ φοβερού καί φρικτοΰ θαύματος οπού έγινε εις 

τήν Αγίαν Σιών (='Η Αγία Επιστολή). 

- 2. (σ. 23) Παράκλησις εις τήν Θεοτόκον εις-στίχους δημώδεις. ’Άρχ. 

Έλεημονήτρια των Χριστιανών. 

3. (σ. 29) Περί θέρμης τοΰ ρίγου. 

4. (σ. 32) Ερμηνεία τό πρώτον όταν ϊδης τό φεγγάρι. 

5. (σ. 37) Στιχούργημα υμνητικόν εις Μάξιμον (Προγιαννακόπουλον) 

μητροπολίτην Κρήτης. ’Άρχ. Φέρω νοός επιμονήν, 

καρδίας πάσαν χαρμονήν. . . 

(’Εξέδωκε Θ ε ο χ. Δετ ο ρ άκη ς, περ. «Κρητολογία» IV, 1977, σσ. 81 - 83). 

6. (σ. 41) Ποίημα ιεροδιδασκάλου Συνεσίου τοΰ Κρητός. Άρχ. Άφτάν 
τα μαθια τά πλουμισμένα. . . (Έξέδωκε ό X ρ. Ν. Πέτρου-Μεσογεί- 

της, ΕΕΚΣ Β', 1939, σ. 368). 

7. (σ. 43) Γνώμαι σοφών. 

8. (σ. 44) Στίχοι ελληνικοί ωραιότατοι. 

’Άρχ. αΟν τρόπον δέ επιποθεϊ ή έλαφος, Χριστέ μου, 

επί πηγάς ύδάτων τε, έλέησον, Θεέ μου. 

9. (σ. 48) Περί αστραπών κατά τούς μήνες. 

10. (σ. 50) Τηφοι αρχιερέων (υπόδειγμα εγγράφου). 

11. (σ. 57) Περί τών μητροπολιτών Κρήτης, πόσους ένθυμ.ούμασταν-ε 

εμείς. 

12. (σ. 59) Περί τών έπισκόπων Κρήτης, πόσους ένθυμούμασταν-ε έμεΐς. 

(Βλ. Θεοχ. Δετοράκη, Γεωργίου Νικολετάκη, ανέκδοτοι επισκοπικοί 

κατάλογοι τής Κρήτης, «Κρητολογία» IV, 1977, σσ. 65-112). 

13. (σ. 70) Στίχοι εις τον αύτοκράτορα Πέτρον τής Ρουσίας. 

14. (σ. 71) Έτοΰτο είναι τό μανιφέστον τής Ρουσίας. 

15. (σ. 73) Στίχοι μιας Έβροπούλας. (Έξέδωκε ό X ρ. Ν. Πέτρου- 

Μεσογείτης, ένθ’ άνο^τ., σ. 369). 

16. (σ. 75) Περί τών οικονόμων τών Σιναϊτών, ήγουν τοΰ Αγίου Ματ¬ 

θαίου, διά πόσους ένθυμούμασταν-ε έμεΐς εις τον καιρόν μας. 

17. (σ. 76) Ιστορία παλαιά ώραιοτάτη, περί Άχιλλέως. 
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18. (σ. 78) Πόσους βεζυράδες ένθυμούμασταν-ε έμεΐς, ήγουν πασάδες, 

από 1760 καί έδώθεν. 

19. (σ. 81) Μία έρμηνεία ωφέλιμη. 

20. (σ. 82) Χρονικά σημειώματα. (Έκδίδονται υπό Θεοχ. Δετο¬ 

ράκη, Γεωργίου Νίκολετάκη, Χρονικά σημειώματα, «Κρητολογία» V, 1977, 

σσ. 113-138). 

21. (σ. 88) Τά φωτοκάλαντα, ποίημα του παπά Βούλγαρη. (Έξέδωκε 

όΧρ. Ν. Πέτρου -Μ εσογείτης, ένθ’ άνωτ., σσ. 365 - 367). 

22. (σ. 100) Τροπάρια του Πάσχα νεωτερικά. 

23. (σ. 104) Επιστολικοί τύποι διάφοροι. 

24. (σ. 139) Πόσους Γραμματικούς τής Πόρτας ένθυμούμασταν-ε έμεΐς, 

ήγουν άρχοντες καί την επιτροπήν τως. 

25. (σ. 149) 'Ιερέως Ίωάννου Κομητά, Κατάλογος των εκκλη¬ 

σιών του Μ. Κάστρου. (Ατελής έκδοσις του καταλόγου τούτου υπό Ο. Ο 6- 

1* ο 1 α, Τορο§ΓειίΪ3ι (Ιβίΐβ οΐιίθδβ οίΐίβ <1ί 0?»ηάία, περ. Βθδδ&ηοηβ 34, 

1918, σσ. 29-31). 

Α. Ό κώδιξ διατηρείται εις καλήν κατάστασιν. Στάχωσις διά χάρτου. 'Η γραφή 

καθαρά, έπιμεμελημένη, πλήν εις τινα σημεία δυσανάγνωστος λόγω των πολλών όρθο- 

γραφικών σφαλμάτων καί τοϋ εσφαλμένου τονισμού των λεξεων. Είναι αυτογραφος του 

γνωστού ήμιλογίου καί φιλοβίβλου Γεωργίου Νίκολετάκη, Ίατροΰ καί Εκκλησιάρχου, 

ώς μαρτυρεί ό πλήρης τίτλος τοϋ κώδικος είς τό Γβοίο τοΰ β' έν άρχή παραφύλλου : 

ΝΕΌΝ ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΤΟΝ περιέχον Διαφόρους 

χαρακτήρας καϊ καθέ λογής ΐποθεσές. 

Καί είς τό νβΓδΟ : 
ΕπίΟτολάριον πανί όφέλιμον (δηλαδή) ις έκψ'.ου 

όπου επιθήμον να μαθένουν καθεν : νωήμαν. 

μετ' έπιμελείας διορθωθέντα 

παρά γεωργιου Ιατρόν 

του έκκληαιαρχον 

1802 

μην Δικεμβρίον 

-3- 

Είς τό νβΓδΟ τοΰ τελευταίου παραφύλλου ή γνωστή μονοκονδυλιά τοϋ βιβλιογρά- 

φου : Γεώργιος Ιατρός Νικολετάκης και Εκκλησιάρχης. 

Βιβλ. Σύντομος περιγραφή τοΰ χφ. υπό X ρ. Ν. Π έ τ ρ ο υ - Μ ε σ ο γ ε ί τ ο υ, 

ΕΕΚΣ Β’, 1939, σσ. 321 - 322. Βλ. καί Δ. Ζ α κ υ 0 η ν ο ΰ, ενθ’ άνωτ., σσ. 512 - 513. 

13 [13] 

Χαρτ. 0,215x0,155 18 αί. φφ. 247 

Επιτομή κανόνων Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου 

Α. Στάχωσις δερμάτινη λίαν έφθαρμένη. Τά φύλλα έχουν λυθή καί ύπάρχει κίν¬ 

δυνος απώλειας. Έν άοχή 8 παράφυλλα καί έν τέλει 5 άνευ άριθμήσεως. Γραφή κα- 

2-12-1978 
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θαρά δεξιοκλινής, έμπειρου άντιγραφέως. Αρχικά καί έπίτιτλα ερυθρά. Δεν άριθμοΰνται 

τετράδια. 

Β. Ό κώδιξ άνήκεν είς τον γνωστόν φιλόβιβλον καί στιχουργόν των πρώτων χρό¬ 

νων της έν Κρήτη Τουρκοκρατίας ιερέα Παύλον Κλάδον ή Κλαδόπουλον εξ Άρχανών, ώς 

έμφαίνεται έκ της γνωστής μονοκονδυλιάς του είς τό Γ6θίθ τοΰ ε' έν άρχή παραφύλλου : 

«Έγώ Παύλος ο Κλάδος» καί έκ πολλών ιδιοχείρων σημειωμάτων του. Περί τοΰ κτή- 

τορος βλ. Χρ. Ν. Πέτρου-Μεσογείτου, ένθ’ άνωτ., σ. 347. 

Είς τό Γθϋίο τοΰ 7’ έν άρχή παραφύλλου : «ετοντώ τώρα ίναι έμου τού γεωργιου 

Ιατρόν Νίκολετάκη. —» 

Είς τήν έσωτερικήν όψιν της πρόσθιας σταχώσεως διά χειρός τοΰ ίερέως Παύλου 

Κλάδου : Εις τούς 1728 μηνι [ ] εϊλΟεν ή πανούκλα ής τίν κρήτι καί πρότα έπία- 

σαι ής τα Χανια μηνι [ ] τον αύτόν χρόνον μίνι νοεμβρίο ■— 1 — ήμερα ς’ έπιασαι 

ής κάντια το αύτο έτος μηνι ιανοναριο — 15 — επιασαι εις κατο αρχανες εποθανε προτα 

τον αρκαλοχοριτι το πεδι επιτα του κοϋταντι του λεμουϋι ό υιός ονοματι Ιωάννης και μετά 

μίνες — 6 — επιασαι καί εδο ής το χορίον άρχανες ήμερα — β' — μηνι άπριλιω — 1 —. 

Είς τήν έσωτερικήν οψιν τής οπίσθιας σταχώσεως : 1716 — νοεμβρίον — 8 — Εκί- 

μηθι τον φισιζοόν ήπνον ό τρις μακαριστός καί θεομακαρίστος πάρθενιος επίσκοπός κνό- 

σου ό Θιός μον ήμερα πεμπτι βράδι και ό Θεός ό άγιος να τόνε αναπαύσι έν κολπίς 

άβραάμ Ισαάκ και Ίακόβ' άμίν άμίν άμίν. 

Παύλος Ίερεύς Κλάδος καί ανιψιός του ανοθεν παρθενιού άρχιέρεός. 

Είς τό νβΓδΟ τοΰ γ' έν τέλει παραφύλλου : Ήλθε λόγος πος ηκαμεν μάχη ο Τούρ¬ 

κος μέ τον βενετζάνο και εις τον χρονόν επιρε ό Τούρκος τον μορέα. 

Ις 1715 — αύγονστον — 27 — ήμερα Σαβατό ξιμερομα εκαμάν η Τούρκη γιου¬ 

ρούσι ής τίν σπιναλονγγα και ήσαν τον αριθμόν ός λέσιν 1740 καί εγλιτοσασιν μόνο η 

πεντακοαι ο’ς ατοι τός ηπασιν καί τούς επιλιπονς έπιρε ό πατήρ αυτόν μαμόνας καί 

νυν (;) είνε είς το σκοτος το εξοτερον καί εκδεχόντε τούς ομοπίστους αυτόν. 

Ις 1724 μινί [;] ειλθιν λογος ός ότι εκαμεν μαχι ο Τούρκος με τον μόσκοβον καί 

με τον βενεντζάνο εσίκοσαν διό όρτάδες απεδό τον όνγετί καί τον [;] και άπο τα χανία 

καί απο τό ρεθεμνος ά?,ον' το αυτό έτος μίν φευροναρίου στα 25 ειρθεν πάλι τζαουσης 

δια νά παρι απο τα χανία έναν ορτα κάι απεδό διό τον κϋρκικι καί τον γιονσμπίρι. 

Ις 1725 μήν μαιου στάς — ήλθεν τζαούσις καί επίρε τον [;] 

Ις 1736 μηνι [;] εκαμεν μαχι ο σουλτάν μαμούτης με τον μοσκοβον καί άς δοσι 

ό Θεός καλόν τέλος. 

Είς τό νβΓδΟ τοΰ δ' έν τέλει παραφύλλου : Έν ετι 1716 μίνι νοεμβρίον 8 ημέρα 

Σαβατο Εκιμήθη ο τρις μακάριστος κϊρ παρθένιος επίσκοπος κ νόσον ό ήμέτερος βίος, 

καί ο Θεός να άναπαυσι αυτόν ής τον χορόν τόν δικέον. 

Είς τό ΓβοΙο τοΰ α' έν τέλει παραφύλλου: Είς τούς ,αψίζ' (1716)—δικεμβρίον 

κβ' (22) : Ανιξάμεν τόν τάφον όπου ειχασίν τόν αλεξαντρι προτοψαλτήν θαμενόν καί είτον 

τό αύτού λιψάνον άλίτον κάι εισαν χρονι άπερασμένι — 43 (δΐο) — όποτάν επεθανε έος 

τορα οπού εμίς ανιξαμεν τον ταφόν του ανοθεν μινός — 22 — ειμίς έβαλθιμεν εις θεει- 

κόν ζιλόν’ έπιεισαι τίν ήεράν μισταγογίαν ό εν ειερενσι παπα κυρ κονσταντΐνος καλαθης 

καί είς τίν προτϊν είσοδον ΙΙλθεν με τα άγια ανοθεν τού λιψανον έγό δε ό άμαρτολός 

κλίνοντας τα γόνατα εδεούμονν διαβάζοντας κάι ευχές σινχοριτικες καί τελιόνοντας ει 

θια μίσταγογίά έσφαλισαμεν τόν ταφόν καί περααόντας μίνες όκτό — 8 — τον αυγον- 

στον ανιξαμεν πάλε τον τάφον (ό) θαύματος) λελιμενον έβρεθι εκείνον το τιμπανίεον 

σομα λελιμενον καί γοριύμενον κοκα?·.ον άπο κοκαλον καί αρμονίαν άπο άρμονίαν καί άς 

εχι δόξα ο κύριος όμός διαβάζοντας τές σινχοριτικες εύχιές ειμουν εις δισταγμόν όχι 

εις απιστίαν άλα εις θεεικόν φόβον μιπος εί άμαρτίες μου κολισούν τίν σινχορισιν 

Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ' 14 
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τού άπεθανόντος αλεξα.νδρου και μαλιστα οπού εβαναν εις τον νουν μου τιν οραν 

έκείνιν λέγοντας καθεάυτον μον άνισος και ετούτο το λιψάνον σίνχοριθι και λιΰι θέ¬ 

λουν είστε και εί αμαρτίες έκίνον οπού είσαι λογου μου έξομολογονντε σινχοριμένες 

όμος τα κρίματα κύριον άβιάος πόλις και άς εινε το άγιον τον ονομα δεδοξασμένον εις 

τούς έονας αμήν. 
ό ελάχιστος παντον 

(μονοκονδυλιά) Παύλος Κ/.άδος ο και (δυσανάγνωστον) 

14 [14. ΙΜΚ] 

Χαρτ. 0,290x0,220 Ακέφαλος - Κολοβός. 16 αί. φφ. 106 

Μηναίον Ιουλίου 

Α. Γραφή καθαρά, στρογγυλή, λίαν εμπείρου βιβλιογράφου. Έρυθρόγραφα έξίτηλα 

έν πολλοϊς. Χαρτόδετος (σώζεται μόνον ή προσθία στάχωσις). Δέν άριθμοΰνται τετράδια. 

Περιέχονται αί άκολουθίαι από τής 10ης (άκέφ.) μέχρι τής 31ης (κολ.). 

Βιβλ. Ό Δ. Ζ α κ υ θ η ν ό ς, έ'νθ’ άνωτ., σ. 513, έσημείοισε : «κώδιξ χαρτώος κο¬ 

λοβός, λειτουργικού περιεχομένου (16 αί.)». 

15 [15. ΙΜΚ 672] 

Χαρτ. 0,220 χ0,150 18 αί. σσ. 114 

1. (σ. 1) Προγνωστικόν ώραιότατον αιώνιον, σημειωμένον μέ τούς επτά 

πλανήτας, πότε καί πώς ό καθείς αύτών κυριεύει τον κάθε χρόνον, μέ καί 

σημάδια αιώνια. 

2. . (σ. 45) Δύο έμμετροι χρησμοί. 

3. (σ. 47) Περί άστραπών καί βροντών κατά τούς μήνες. 

4. (σ. 55) 'Η "Αγία Επιστολή (άκέφ.). ’Άρχ. τον Θεόν όπου σάς έπλασε 
νά γρικάστε και νά φοβάστε. 

5. (σ. 58) Μηνολόγιον άπό 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 9 Ιουνίου. · 

6. (σ. 75) Μηνί αύγούστω ηλ Μνήμ,η του έν άγίοις πατρός ημών Μύ- 

ρωνος Επισκόπου Κρήτης τού Θαυματουργού. Πρόκειται περί τής υπό Γ ε- 

ρασίμου τού Καλογνώμονος επισκόπου Χερρονήσου σΰνταχθείσης 

άκολουθίας τού "Αγίου Μύρωνος. Πρβλ. Θεοχ. Δετοράκη, Γεράσιμος ό 

Καλογνώμων, ποιητής άκολουθίας εις τον 'Αγ. Μύρωνα, περ. «Κρητολογία» 

11, 1976, σσ. 65-75, όπου αί ενδείξεις τής άκολουθίας. Βλ. καί Ε. Ρβί-ίΐ, 

ΒΑΟ, σ. 201. Βλ. καί περ. «Απόστολος Τίτος», τεύχος Νοεμβρίου 1976, σσ. 

198-203, Ίανουαρίου 1977, σσ. 17-20, καί Φεβρουάριου 1977, σσ. 40 - 43 

(ολόκληρον τό κείμενον τής άκολουθίας). 

Α. Στάχωσις χάρτινη, πρόχειρος. Έν άρχή δύο παράφυλλα άνευ άριθμήσεως. Έχουν 

έκπέσει φύλλα (σσ. 7 - 8, 17 - 18, 35 - 36, 39 - 44, 49 - 54 ). Πρόκειται κατ’ ούσίαν περί 

δύο τευχών συνεσταχωμένων. Τό α (σσ. 1 - 74) έχει γραφή διά δύο τουλάχιστον χει- 

ρών. Διά χειρός τοϋ Γεωργίου Νικολετάκη έχει γραφή τό τμήμα σσ. 47 - 74, ώς έμφαί- 

νεται έκ του γραφικού του χαρακτήρος. 
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Β. Τό β τεύχος (σσ. 75 - 114) είναι αύτόγραφον του επισκόπου Χερρονήσου Γε¬ 

ρασίμου Καλογνώμονος, ώς δηλοϊ τό ακόλουθον σημείωμα εις τόν κολοφώνα του κώδι- 

κος (σ. 114): «Ποίημα έλ.αχίστου έν έπισκόποις Χερρονήσου Γερασίμου τον Κρητός. 

"Ο δέξαι, μέγιστε ΐεράρχα, παρά ψυχής εύλ.αβώς προς σέ έχούσης κλίσιν τής έμής βδε- 

λυράς 6έ καί αμαθούς εις άγαν. Σύ δέ, ώς μιμητής τον κυρίου σου, άντίδος μου τή άνα- 

ξιότητι θεόθεν χάριν, άμαρτιών άφεσιν, ψυχήζ σο>τηρίαν, κατ αξιών μέθεξιν έμοΐς γονεΰόι 

καί τής έκ δεξιών τοϋ κυρίου παραστάσεως' αμήν. 

Συνετέθη τό παρόν πόνημα, Λαψπγ' (1783) κατά μήνα Σεπτέμβριον = Ό Χερρο¬ 

νήσου Γεράσιμος». 

(Νεώτερα στοιχεία περί του Γερασίμου Καλογνώμονος βλ. ύπό Θεοχ. Δετορά¬ 

κη, Ανέκδοτοι επισκοπικοί κατάλογοι τής Κρήτης, περ. «Κρητολογία» IV, 1977, σ. 89). 

Ό κώδιξ άνήκεν άλλοτε εις την βιβλιοθήκην Γεωργίου Νικολετάκη, ώς έμφαίνε- 

ται έκ σημειώματος εις τό ΓβοΙο του α' έν άρχή παραφύλλου : «Ετούτο ήναι έμού γεο)ρ- 

γιος Ιατρός καί Εκκλησιάρχης Νικολετάκης». 

Βιβλ. Περί τοϋ χφ. βλ. Δ. Ζ α κ υ θ η ν ό ν, ενθ’ άνωτ., σ. 513. 

16 [16] 

Χαρτ. 0,220 Χθ,160 Ακέφαλος - Κολοβός 16-17 αί. φφ. 168 

Πανηγυρικόν 

1. (φ. 1Γ) Θεοφάνους Κεραμέως, Εις τήν Κυρ. προ, τής Γεννή- 

σεως (άκέφ.). ’Άρχ. .. . τόν πνενματικόν υπεύθυνον (ΡΟ 132, 332 - 344). 

2. (φ. 5Γ) Τού αύτού, Όμιλία εις τήν άναίρεσιν τών νηπίων. Άρχ. 

Έπι την ίεράν Βηθλεέμ άγει σήμερον ημάς (ΒΗΟ8, 826). 

3. (φ. 10Γ) Τού αύτού, Εις τήν άρχήν τής ίνδίκτου καί εις τόν Συ- 

μ.εών. Άρχ. Ευλογητός ό Θεός ό καταξιώσας ημάς διαδραμεϊν (ΒΗΟ3, 822). 

4. (φ. 19ν) (Τού αυτού) Όμιλία εις τό' Ό λύχνος τού σώματος 

έστίν ό οφθαλμός. Άρχ. Καί χρεοφειλέτης αχάριστος καν μηδεμίαν υπό τον 
δανειστοϋ φέρει τήν οχλησιν (ΡΟ 132, 804-816). 

5. (φ. 25ν) (Τού αυτού) Όμιλία εις τό ρητόν καί εις τό εξής· Ού 

δύναται άνθρωπος δυσί κυρίοις δουλεύειν. ’Άρχ. Οι άγνρται και αγελαίοι πέ- 

νητες τάς οϊκίας περινοστονντες (ΡΟ 132, 816 - 825). Πρβλ. καί Φ ρ. Σ κ ό ρ- 

σου, Θεοφάνους Κεραμέως, Όμιλίαι εις Εύαγγέλια Κυριακά καί έορτάς τού 

όλου ενιαυτού, "Ιεροσόλυμα 1860, σ. 190. 

6. (φ. 28ν) "Ομιλία εις τό' Τώ καιρώ έκείνω άνθρωπός τις προσήλθε 

τώ Ιησού όνόματι ’Ιάειρος, καί τά εξής. Άρχ. Διπλήν ήμϊν σήμερον άφηγή- 

σατο θαυμαστήν διήγησιν τό Ιερόν Εναγγέλιον (ΡΟ 132, 281 - 292). 

7. (φ. 33ν) "Ομιλία εις τήν παραβολήν Άνθρωπός τις έποίησε δείπνον 

μέγα καί έκάλεσε πολλούς. Άρχ. Μυστικόν ήμϊν δεϊπνον ή θεόλεκτος τον 
Ευαγγελίου φωνή προτίθησι σήμερον (ΡΟ 132, 321 - 331). 

8. (φ. 37Γ) "Ομιλία εις τό’ Τώ καιρώ έκείνω διήρχετο ό Ιησούς εις 

τήν Ιεριχώ καί ιδού άνήρ καλούμενος Ζακχαίος. Άρχ. Τής μυστικής εκείνης 
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καί θείας κλίμακας, ήν 6 Θεός υπέδειξε τω πατριάρχη (ΡΟ 132, 344-356). 

9. (φ. 41Γ) * Ομιλία είς τήν παραβολήν ΕΖπεν ό Κύριος την παραβο¬ 

λήν ταύτην' "Ανθρωποι δύο άνέβησαν εις το ιερόν προσεύξασθαι. "Αρχ. Πά¬ 

λιν ή ευαγγελική φωνή προς τήν πατριαρχικήν ημάς άνάγονσα κλίμακα (ΡΟ 

132,356-372). 

10. (φ. 45ν) Όμιλία εις τον άσωτον υιόν. "Αρχ. 'Έφθασεν ή ευαγ¬ 

γελική φιλοσοφία από τών κατωτέρων και μερικών άνάγονσα ημάς (ΡΟ 

132,372-396). | 

11. (φ. 52ν) Όμιλία εις τό* "Οταν έλθη ο υιός του ανθρώπου έν τή δόξη 

αύτού. "Αρχ. Ο Ιόν τι πάσχονσιν οι από τίνος υψηλής άκρωρείας εις άχανές τι 

κατακυπτοντες πέλαγος (ΡΟ 132, 396 -412). 

12. (φ. 58ν) Όμιλία είςτό' ΕΖπεν ό Κύριος, εάν άφήτε τοΐς άνθρώποις 

τά παραπτώματα αυτών. "Αρχ. Οί έν τοΐς ίππικοϊς αθλοις άγωνιζόμενοι, 

έπειδάν δοθή τον δρόμον τό σήμαντρον (ΡΟ 132, 412 - 424). 

13. (φ. 63Γ) Όμιλία εις τό* "Ηθελεν ό Ιησούς έξελθειν έκ τής Γαλι- 

λαίας καί ευρίσκει Φίλιππον καί λέγει αύτώ' άκολούθει μοι. "Αρχ. Ον μόνον 

περιπολονντες σωματικούς έν τή γή τον σωτήρος οί μαθηται τήν νφήλιον έσα- 

γήνενσαν (ΡΟ 132, 884-896). | 

14. (φ. 67ν) Όμιλία εις τό* Ιδού εγώ άποστέλλω υμάς ώς πρόβατα έν 

μέσω λύκων, "Αρχ. Οί προς τήν πάνδημον ταύτην άθροισθέντες πανήγνριν 

(ΒΗΟ3, 1417). 

15. (φ. 71Γ) Του Κεραμέως, Όμιλία είςτάς άγιας εικόνας τή Κυ- :|| 

ριακή τής Όρθοδοξίας. "Αρχ. Λαμπρά εορτή και πανήγυρις επέστη σήμερον 

τοΐς φιλεόρτοις ήμιν (ΒΗΟ3, 1394). 

16. (φ. 75Γ) Τή β' Κυριακή τής άγιας Τεσσαρακοστής, όμιλία εις τό* 

’Ηλθεν ό Ιησούς εις Καπερναούμ. "Αρχ. 3Επειγόμ.ενος τής συνήθους διδα¬ 

σκαλίας έφάψασθαι άνακόπτομαι τήν φωνήν (ΡΟ 132, 444-457). 

17. (φ. 80Γ) Όμιλία εις τό* ΕΖπεν ό Κύριος* "Οστις θέλει όπίσω μου ι 

έλθεΐν. "Αρχ. Νυν ήμιν ό τής έγκρατείας καιρός έφθασεν εις αυτό τό μεσαί- ,'Ιι 

τατον (ΡΟ 132, 457 - 469). 

18. (φ. 84ν) Όμιλία εις τό’ "Ανθρωπός τις προσήλθε τφ Ιησού γονυ¬ 

πετών αύτω καί λέγων. "Αρχ. 5Οξύνει μεν εις δρόμον ίππον άγέρωχον πεδιάς | 

ήπλωμένη. ;§| 

19. (φ. 88Γ) Τού αύτου, εις τό* Ιδού άναβαίνομεν εις Τεροσόλυμα. 

"Αρχ. Ό μέν τής έγκρατείας καιρός ήδη προ έκοψε και προς αυτό πέφθακε 

τό άκροτελεντιον (ΡΟ 132, 481-512). || 

20. (φ. 90Γ) Όμιλία (τού αύτοΰ) είς τό* Τω καΐρφ έκείνφ είσήλθεν 

ό Ιησούς είς κώμην τινά, γυνή δέ τις όνόματι Μάρθα. "Αρχ. ΐΩς λίαν μοι I 

λαμπροτέρα τήν σήμερον ή τής διδασκαλίας άκρόασις (ΡΟ 132,1048-1060). 

21. (φ. 93ν) Όμιλία (τού αυτού) είς τό* Τω καιρώ έκείνω ήκουσεν . ;1 
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* Ηρώδης ό βασιλεύς τήν άκοήν Ιησού, φανερόν γάρ έγένετο τό όνομα αύτοΰ, 

καί έλεγεν. "Αρχ. Καλώς έφήρμοσεν ή τάξις τήν τον Προδρόμου τελβίωσιν 

(ΒΗΟ3, 854). 

22. (φ. 98Γ) Τού έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου άρχιεπισκόπου Κων¬ 

σταντινουπόλεως τού Χρυσοστόμου, Ότε οι επίσκοποι παρεγενοντο απο 

Ανατολής καί είς τήν Χαναναίαν. "Αρχ. Πολύς ό χειμών, άλλα τήν προθυ¬ 

μίαν τών παραγενομένων ονκ έκώλνσε (ΡΟ 52, 449-460). 

23. (φ. 107ν) Τού αύτού, είς τό* Προσέχετε τήν ελεημοσύνην ύμών 

μή ποιεΐν έμπροσθεν τών ανθρώπων. "Αρχ. Οί σοφοί καί επιστήμονες τής 

γεωργίας τεχνϊται (ΡΟ 59, 572-574). 

24. (φ. 111ν) Τού αύτοΰ, είς τό* Έξήλθεν ό σπειρών τού σπείραι 

τον σπόρον αύτού. "Αρχ. *Η παρθένος άρουρα, όταν υπό εμπείρων γεωργών 

τή τών βοών συνεργεία τοΐς άρότροις ανλακισθή (ΡΟ 61, 771 - 776). 

25. (φ. 114ν) Τού αύτού, είς τον κριτήν τής άληθείας. "Αρχ. Οί έξ 

εράνου τίνος τήν εαυτών ζωήν ποριζόμενοι. 

26. (φ. 118Γ) Τού αύτού, είς τον περιπεσόντα είς ληστείαν. "Αρχ. 

"Οντως κατά τον θειον 3Απόστολον, πάντες μέν τρέχουσινΗν σταδίω, είς δέ 

λαμβάνει τό βραβειον (ΡΟ 61, 755- 758). 

27. (φ. 122ν) Τού αύτοΰ, Λόγος περί νηστείας καί είς τον Ίωνάν. 

"Αρχ. Φαιδρά σήμερον ήμιν ή πανήγυρις καί λαμπρός τον συνήθους ό σύλλο¬ 

γος (ΡΟ 49, 305 - 314)' 

28. (φ. 129ν) Τού αύτού, Λόγος είς τον Ήλίαν καί είς τήν χήραν. 

"Αρχ. 3Ακούσατε, αγαπητοί, συνετώς. Ό έπί τον 3Ηλία νεκρός. 

29. (φ. 133Γ) Τού αύτού, Λόγος είς τον μάταιον βίον καί περί κατα- 

νύξεως καί ώφελείας. "Αρχ. "Οσοι τά τον βίον μάταια καί άπολ/Χυμένα πρά¬ 

γματα κατελείπατε (ΡΟ 60, 735-738). 

30. (φ. 138Γ) Τού αύτοΰ, Περί ελεημοσύνης. "Αρχ. Πάλιν ήμιν παρά 

Κυρίου καί Θεόν καί Σωτήρος ήμών 3Ιησού Χρίστον έδόθη καιρός (ΡΟ 

60," 747 -752). 

31. (φ. 144Γ) Τού οσίου πατρός ήμών Δωροθέου, Περί τών άγιων 

νηστειών. "Αρχ. Είς τον νόμον προσέταξεν ό Θεός (ΡΟ 88, 1788). 

32. (φ. 146ν) Τού έν άγίοις πατρός ήμών Ε ύ σ ε β ί ο υ, Λόγος είς μνείαν 

αγίων προφητών, μαρτύρων καί άποστόλων. "Αρχ. Μετά πολλάς ημέρας μνείαν 

άγιων μαρτύρων έπιτελεϊν έν τή πόλει προσελθών ό 3Αλέξανδρος τω μακαρίω 

Ενσεβίω έφη. 

33. (φ. 150Γ) Τού άγιου Άντιόχου Διδαχαί (ΡΟ 89, 1421 -1849). 

Α. Ό κώδιξ είναι χαρτόδετος μέ ικανήν φθοράν κατά τά άκρα καί τήν ράχιν. Τό φ. 

70 έχει άποκοπή διά ψαλίδος κατά τό κάτω ήμισυ.Όμοίως, μεταξύ τών φφ. 89 - 90 φαίνε¬ 

ται οτι έχει άποκοπή έτερον φύλλον διά ψαλίδος. Γραφή καθαρά, στρογγύλη, εμπείρου άντι- 

γραφέως. Αρχικά καί έπίτιτλα ερυθρά, έξίτηλα έν πολλοΐς. Δέν άριθμοΰνται τετράδια. 
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17 [17. ΙΜΚ 674] 

Χαρτ. 0,230x0,160 18 αχ. σσ. 78 

1. (σσ. 1-60) Ποίημα Παύλου (Κλάδου) Οικονόμου Κρήτης διά την 

έκκλησίαν του Άγ. Μηνά του Μεγάλου Κάστρου. Έξεδόθη υπό Τι μ. Βε- 

νέρη, Ποίημα Παύλου πρεσβυτέρου περί του έν Ήρακλείω 'Ι. Ναού του 

'Αγίου Μηνά, «Χριστιανική Κρήτη» Α', 1912, σσ. 379-434. 

2. (σ. 60) Επίγραμμα εις τον μητρ. Κρήτης Γεράσιμον Λετίτζην. Άρχ. 

κρήτης ορπηξ ών’ ής και μητροπολίτης. Έξεδόθη υπό Τ ι μ. Β ε ν έ ρ η, «Χρι¬ 

στιανική Κρήτη» Α', 1912, σ. 380, σημ. 

3. (σσ. 61-62) Χρονικά σημειώματα. Έξεδόθησαν υπό Θεοχ. Δετο¬ 

ράκη, Γεωργίου Νικολετάκη, Χρονικά σημειώματα, «Κρητολογία» V, 1977, 

σσ. 115-118. 

4. (σσ. 62-72) Κατάλογος των εκκλησιών του Μ. Κάστρου Ίωάννου 

Κομητά. (Βλ. άνουτ., κώδ. άρ. 12, σ. 23). 

5. (σ. 72) Κατάλογος μητροπολιτών Κρήτης από τής άλώσεο^ς αυτής. 

Εξεδοθη υπο Θεοχ. Δετοράκη, Γεωργίου Νικολετάκη, ανέκδοτοι επι¬ 

σκοπικοί κατάλογοι Κρήτης, «Κρητολογία» IV, 1977, σσ. 101 -105. 

6. (σ. 73) Κατάλογοι επισκοπών Κρήτης. Βλ. Θεοχ. Δετοράκη ν, 

ένθ’ άνωτ., σ. 106. 

7. (σ. 74) Άπολυτίκιον του 'Αγίου Μηνά : 

Στρατείαν κατέλιπες την νυν έπίκηρον 

ουράνιον ετυχες την όντως άφθαρτον, 

δόξαν άποδιώξας βασιλέως γήινου, 

εύκλειαν δέ την άνω μόνην έπιζητήσας' 

διό καί τους στεφάνους άξίως παρά Χριστού 

έκομίσω, Μηνά παναοίδιμε. 

8. (σ. 75) Κατάλογος τών τζαμιών του Μ. Κάστρου. 

9. (σσ. 76- 77) Κατάλογος τών βαλανείων (χαμαμιών) του Μ. Κάστρου. 

10. (σ. 77) Κατάλογος τών βεζυράδο)ν Κρήτης άπό 1669. 

Α. Στάχωσις χάρτινη. Κατάστασις καλή. 'Ο κώδιξ είναι αύτόγραφος του γνωστού 

βιβλιογράφου Γεωργίου Νικολετάκη, ώς φαίνεται εκ του γραφικού του χαρακτήρος. Πρβλ. 

καί Θεοχ. Δετοράκη ν, ένθ’ άνοιτ., σ. 69. 

Β. σ. 2 (μονοκονδυλιά) Είναι έμοϋ Γεωργίου ίατροϋ νικολετάκι. 

σ. 1 (κάτω ωα), διά μτγν. χειρός : Έκ τών τον Στεφάνου Νικολαΐδον. 
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18 [18. ΙΜΚ 673] 

Χαρτ. 0,230x0,160 έτους 1786 σσ. 40 

Περιέχει: Κόνδηκαν = (ίγονν) Κατάστιχων τής μητροπολέως τις κρή- 

της-(ίγούν) τα μονκανενοικάν πεσκεσίαν όπου είναι σύνηθηάν νά δηνήν ότα 

ερθήν νεώς κρητής άπό την πολοιν τοσό)ν Τούρκων — τοσών άρχιερεών τοσόον 

λαϊκών τόσων και φρακών τόσων έρμενιδών τόσων έχή σαν ελθη νέος ήγε- 

μόν και καντής— και άγας. 

Πρόκειται περί καταλόγου τών κανονικών πεσκεσίων, τά όποια εστελλεν 

ό έκάστοτε νέος μητροπολίτης Κρήτης εις τάς τουρκικάς άρχάς, τούς άλλους 

αρχιερείς τής νήσου κλπ. 

Α. Στάχωσις χάρτινη, πρόχειρος, κατάστασις καλή. 

Β. σ. 39 (κάτω ωα). Ό κώδιξ είναι αύτόγραφος του Γεωργίου Νικολετάκη : χύρ 

Γεοίργάκης Ιατρός νικο?.ετάκης. 

Βιβλ. Τό κείμενον του κώδικος ολοκλήρου μετά τών σημειωμάτων του έξέδωκεν ό 

Στ. Ξάνθο υδίδης, περ. «Χριστιανική Κρήτη» Β', 1913, σσ. 59 - 120. 

19 [19] 

Χαρτ. 0,205x0,145· ακέφαλος 17 -18 αί. σσ. 168 

1. (σσ. 1 - 106) Έπιστολαί Μιχαήλ Γλυκά. Μετά τινα σπαράγματα : «Τώ 

άγίω μου δεσπότη τώ σεβαστοκράτορι κυρ Μανοήλω τώ Κομνηνώ» (κολοβή) 

καί ή τελευταία: «Τώ τιμιωτάτφ μοναχώ κυρ Γρηγορίω τώ ’Ακροπολίτη». 

2. (σ. 109- 124) Βίος καί πολιτεία τού έν άγίοις πατρός ημών Γρη- 

γ ο ρ ί ο υ αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τού Θεολόγου. Αρχ. Σνγ- 

καλει μεν ημάς, ώ άνδρες, Γρηγόριος ό πάνν τής θεολογίας επώνυμος. 

Λήγ. (κολοβός) Γουλιανόν δέ λέγο) τον τύραννον, δς καί την προγονικήν 

(ΒΗΟ3, 723). 

3. (σ. 125-168) Μετά του κώδικος έχει συρραφή έτερος ακέφαλος καί 

κολοβός, περιέχουν κανόνας είς τήν Θεοτόκον. νΑρχ. «Χαιρε πάσης, άνασσα, 

τής κτίσεως». Οί κανόνες ούτοι είναι ανέκδοτοι. 

Α. 'Ο κώδιξ έχει ύποστη έκτεταμένην φθοράν. Γραφή δεξιοκλινής, δυσανάγνωστος. 

Οί τίτλοι δι’ έρυθράς μελάνης, εξίτηλοι έν πολλοις. Του β' χφ. ή γραφή είναι στρογ¬ 

γυλή, καλλιγραφική, εξίτηλος ένεκα διαβροχής. Αρχικά καί έπίτιτλα ερυθρά. Δέν άρι- 

θμοΰνται τετράδια ούτε φύλλα. 

20 [20] 
Χαρτ. 0,225 x0,155 19 αΐ. σσ. 90 

Αόγοι Γερασίμου Παλλαδά 

1. (σ. 1) Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου. Αόγος ξα'. Άρχ. Ήθέλησεν 

ό μέγας Θεός νά παραδώση τήν πόλιν ' Ιεριχώ. 



216 Θεοχάρους Ε. Δετοράκη 

2. (σ. 3) Περί προσευχής, ήτις έστί πρώτος της νηστείας κόσμος. Άρχ. 

Μέγαν στολισμόν και πολλήν ανδρείαν δίδει τον νηστεντον ή άγια καί άμω- 

μος προσευχή. 

3. (σ. 9) Περί ταπεινώσεως, δευτέρου της νηστείας κόσμου. Άρχ. "Ενα 

μεγάλο πράγμα άξιον πολλον στοχασμού ευρίσκω εις τήν Θείαν Γραφήν. 

4. (σ. 14) Περί μετανοίας, του τρίτου της νηστείας κόσμου. νΑρχ. Εις 

την οδον τής μετάνοιας και εξομολογήσεως μάς φέρει ό προφήτης Αανΐδ. 

5. (σ. 31) Του αυτοΰ, Περί μετανοίας καί περί της πατρικής φιλευ- 

σπλάγχνου αποδοχής προς τον έν μετανοία έλθόντα υιόν. Άρχ. Συνήθως έχον- 

σιν οί ιερογράφοι και δποτε θέλονσι νά ιστορήσονσι καμμίαν εικόνα. 

6. (σ. 42) Εις τά τίμια καί άγια πάθη του Κυρίου ημών ’ίησοΰ Χρί¬ 

στου, έν φ καί περί των λοιπών τής κρίσεως. ’Άρχ. ΕΙς τον προρρηθέντα 

λόγον τήν κατά τον ’Ιησού Χρίστον κρίσιν εδιηγήσαμεν. 

7. ·(σ. 56) Του αυτοΰ Γερασίμου, εις τήν λυπηράν ύπόθεσιν του τί¬ 

μιου πάθους λόγος. Άρχ. Άναμέσον εις τους θεοσόφονς ανδρας, τέκνα έν 

κνρίω άγαπητά, ενρίσκεται αντη ή απορία. 

8. (σ. 88) Τή Κυριακή τής Άποκρέου, του αυτοΰ Γερασίμου περί 

τής κοινής άναστάσεως τών νεκρών λόγος ξδ'. Άρχ. Εις τρεις υπόθεσες και 

<5Γ αυτών τους τρεις καιρούς έφανέροοσε Οαυμασίως. 

Α. Πρόκειται κατ’ ουσίαν περί σπαράγματος χφ. Γραφή καθαρά δεξιοκλινής. Στά- 

χωσις πρόχειρος έκ χάρτου. 

21 [21] 

Χαρτ. 0,220x0,170 18 - 19 αϊ. σσ. 84 

Συρραφή πολλών καί διαφόρων τευχών 

1. (σσ. 1-54) Παύλου Οικονόμου (του Κλάδου) ποίημα διά 

τήν εκκλησίαν τοΰ Άγ. Μηνά τοΰ Μ. Κάστρου (Βλ. χφ. άρ. 17, ένθα καί ή 

σχετική βιβλιογραφία). 

2. (σσ. 55-60) Ευχή εις τον Κύριον ήμών Τησοΰν Χριστόν. Άρχ. Κύ¬ 

ριε * Ιησού Χριστέ, ό μόνος νιος τον προανάρχου Θεόν. 

3. (σσ. 61-66) Δέησις κατανυκτική προς τήν Θεοτόκον. Άρχ. Ανύμ¬ 

φευτε νύμφη τον προαιώνιου Θεόν και Πατρός. 

4. (σσ. 67 -80) Επιστολικοί τύποι διάφοροι. 

5. (σσ. 81-84) Απόσπασμα άδήλου λόγου. Άρχ. (άκέφ.) ή διαφορά 

τής ηλικίας μου άγκ,αλά μέ εμποδίζει. 

Α. Στάχωσις χάρτινη, πρόχειρος, μέ βαθειαν φθοράν. Ό Δ. Ζ α κ υ θ η ν ό ς, ένθ’ 

άνωτ., σ. 513, έσημείωσεν απλώς : «όμοιον τω 17». Τούτο δέν είναι απολύτως άκριβές. 

'Όμοιον προς τό 17 είναι μόνον τό πρώτον μέρος (σσ. 1-52), τό περιέχον τό ποίημα 

τοΰ Παύλου ίερέως Κλάδου ή Κλαδοπούλου περί τοΰ Αγίου Μηνά. Τό μέρος τούτο φαί¬ 

Κατάλογος τών χειρογράφων Ηρακλείου Κρήτης 217 

νεται καί αυτογραφον τοΰ Κλάδου, άν κρίνωμεν έκ τοΰ γνωστού γραφικού χαρακτηρος. 

Τό υπόλοιπον τμήμα σύγκειται έκ συρραφής πολλών καί ετερόκλιτων στοιχείων. 

Β. σ. 3 (άνω ο>α) ’Εμού Γειοργιου Εκκλησιάρχου. ’Ιατρού. Πρόκειται περί τοΰ 

γνωστοΰ κτήτορος Γεωργίου Ν ι κ ο λ ε τ ά κ η. Βλ. Θ ε ο χ. Δ ε τ ο ρ ά κ η ν, «Κρη- 

ιολογία» IV, 1977, σ. 71, Εν σ. 52 τοΰ χφ. δύο τύποι τής γνωστής σφραγϊδοε τοΰ 
Νικολετάκη. 

σ. 52 : Εταίρα αρχή (δι’ άλλης άγνωστου χειρός) 

= στον πηυταδόν τες γραφές νδα πολλά λαλονσι 

τους άνδρομένονς και σοφούς περιϋα αυτί πενούσι. 

= λεσιν δια τον αχιλευ πριαμον καί τον παρι 

έκτορα καί έπίλιπονς πος είχαν τετιαν χαρι, 

— πος υ Θεοί τος και αυτί πολλά τούς έθαμάζαν 

και μέσα που ευρίσκουντα και αντί τους έδοξαζαν 

— μσ τι νά λεγο τον σοφών έληνών τϊν μοριαν 

τους μιΟους καί επιλιπα και τήν άατοχασίαν 

= όπονστο έν κρητοταιρον είσανε τιφλομενι 

και δε εγνοριζαν θεόν η τρις κατιραμενι. 

Βεσελεήλ να σε ύπο νεον άξιον τεχνιτι 

ενκρητον ένκρητοτερε κρήτης μητροπολίτη. ' 

(Τό δίστιχον τοϋτο καί έν σ. 60 τοΰ χφ. άρ. 17. Αφορά είς τον μητροπολίτην Κρή¬ 

της Γεράσιμον Λετίτζην). 

Ϋ 1736 αύγούστου 4 : ήλθεν ό άγάς μας 6 τι σταρ αγάς ο νεΐν εγκινίς (;) καί ό 
άγιος ό κρητις έδο ίς χοριον αρχανες. 

σ. 75 : .— έγό γραφο ήωάνης. 

22 [22] 

Χαρτ. 0,205 ΧΟ,145 άκέφαλος 17 αί. σσ. 144 

Ονειροκριτικόν - Βροντολόγιον - Σεισμολογίαν 

Α. Ο κώδιξ έχει ύποστή μεγάλην φθοράν κατά τήν ράχιν καί τά άκρα. Έν άρχή 

έχουν συρραφή 4 φύλλα έξ άλλου (νεωτέρου) ονειροκριτικού. Τό κυρίως χφ. από τής σ. 

9. Γραφή στρογγύλη, λίαν έπιμεμελημένη. 

Β. σ. 46 (κάτω ωα): Τό παρόν βηβ?,ηον υπάρχει έμοϋ άμαρτωλον ίεροδιακόνον 
γεωργών τοΰ Κρητικού. 

23 [23] 

Χαρτ. Φύλλα διαφόραιν μεγεθών 19 αί. σσ. 42 

Στεφάνου Νικολαΐδου ιστορικά καί βιογραφικά σημειώματα. Έξέδωκεν 

όΜεν. Γ. Παρλαμάς, περ. «Κρητικά Χρονικά» Γ', 1949, σσ. 293-350 

(τό κείμενον, σσ. 312-347). 
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24 [65. ΙΜΚ 668] 

Χαρτ. 0,200x0,140 Κολοβός (έτους 1422;) φφ. 300 

Τυπικόν 

1. (φ. 1Γ) Ακολουθία τής έκκλησιαστικής ψαλμωδίας τε καί συνάξεως 

του ολου ένιαυτοΰ, άρχομένη άπό μηνός. Σεπτεμβρίου έως μηνός Αύγούστου. 

2. (φ. 243ν) Μάρκω άμαρτωλω ίερομονάχω σύνταγμα πονηθέν είς 

τά άπορούμενα του τυπικού. 

3. (φ. 300ν) Κεφάλαιον πάνυ ωφέλιμον. ’Άρχ. 'Έλεγον οι πατέρες δτι 

διερχόμενός τις την σκήτην μοναχός. 

Α. Εκτενής φθορά εις.τά πρώτα καί τά τελευταία φύλλα λόγω, καταστροφής τής 

σταχώσεως. Γραφή καλλιγραφική, έξαιρετικώς καθαρά, λίαν έμπειρου άντιγραφέω,. Αρ¬ 

χικά καί έπίτιτλα ερυθρά. Άριθμοϋνται τετράδια δ' - λη'. Έχουν έκπέσει φύλλα καί 

άλλων ή σειρά έχει διασαλευθή, .διότι έδέθησαν μεταγενεστέρως εις άλλην θέσιν. 

Β. φ. 97ν (κάτω άριστερά φα, διά μτγν. χειρός) : 

= ’ Εγενίθικα αχπβ' (= 1682) 

= έχειροτονίθικα Ιερεύς διά χειρος τον θιου μου 

,αψθ (= 1709). 

"Επεται μονοκονδυλιά δυσανάγνωστος καί μετ’ αυτήν : ό κλάδος. Πρόκειται ασφα¬ 

λώς περί του έξ Άρχανών γνωστού στιχουργοΰ ίερέως Παύλου Κλάδου ή Κλαδοπούλου, 

περί τοϋ οποίου βλ. άνωτ., κώδ. 17. 

φ. 111ν (κάτω ωα διά μολυβδίδος μτγν. χειρός) ΔοϋίΟεος Ιερομόναχος. 

φ. 300ν : 7265 1728 - : 

6930 1422 

1757 

1422 

335 306 

Χρόνι — 335 που έγραύθι τό παρόν τό παρόν έος τιν σήμερον. 

Εικάζω έκ τοΰ σημειώματος τούτου δτι θά υπήρχε χρονολογική ένδειξις εις τι τών 

έκπεσόντων φύλλων καί επί τή βάσει ταύτης ύπελόγισε τήν ηλικίαν τοΰ χφ. τό 1757 δ 

κάτοχός του (ΐσως ό ιερεύς Παΰλος Κλάδος). 

25 [66] 

Μεμβρ. 0,150x0,120 ’Ακέφ. - Κολοβός 13 αί. φφ. 22 

Σπάραγμα μεμβρανίνου κωδικός (Τριωδίου) περιλαμβάνοντας «άκολου- 

θίαν τής άγιας καί μεγάλης τεσσαρακοστής». Τό σωζόμενον τμήμα περιλαμ¬ 

βάνει τυπικήν διάταξιν άπό τής Κυριακής τού Τελώνου καί Φαρισαίου μέχρι 

τής Β' Κυριακής τών Νηστειών. Άριθμοϋνται τετράδια κς-' - κη', άλλ’ έκ τού 

κη' έχουν έκπέσει τά δύο τελευταία φύλλα. Γραφή έξαιρετικώς καθαρά, λίαν 
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έπιμεμελημένη^ εμπείρου άντιγραφέως. Αρχικά, διακοσμητικά δι’ εντόνου 

έρυθράς μελάνης. Έπίτιτλα επίσης έρυθρά. ·■ 

Τό χφ. προέρχεται έκ δωρεάς Β. Μπλατζουδάκη. 

26 [183] 

Χαρτ. 0,210x0,150 18 αί. (έτους 1793) σσ. 40 

Λόγος έγκωμιαστικός εις τούς δύο μεγίστους άρχαγγέλους Μιχαήλ καί 

Γαβριήλ. ’Άρχ. ’Ανίσως, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, ήθελε δοθή εις 

εμέ τον ταπεινόν τό χάρισμα τούτο. Λήγ. Και οντω παραλαβόντες ημάς οδη¬ 

γήσατε εϊς τάς αιωνίους... σκηνάς.. . αμήν. 

Α. Πρόκειται περί μικρού τεύχους άνευ σταχώσεως. Γραφή καθαρά. Έν αρχή πα¬ 

ράφυλλου άνευ άριθμήσεως. 

Β. Εις τό ΓβοΙο του παραφύλλου δι’ άλλης χειρός : Κωνοταντίου κρητός και τάδε 

ϋυν τοϊς άλιλοις, ό 6έ ζενώσας επάρατος. Ήγοράσθη δι οβολών έζιγκοντα. 

Καί είς τό νβΓδο διά τής αυτής χειρός : Λόγος έγκο>μιαστικός εις τους δύο μεγί¬ 

στους άρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ σννταχΟεις παρά τον σοφδλογιωτάτον έν 'Ιερο- 

διδασκάλοις κυρίου Γρηγορίον τον Κρητός, έν έτει αψ^γ’ (= 1793). 

Ή χρονολογία αυτή καί έν τέλει τοΰ κειμένου (σ. 39): Έν έτει αψηγ’ν. 

27 [184] 

Χαρτ. 0,160X0,110 18 αί. φφ. 15 

1. (φ. 1Γ) Θλιβερά τής Κρήτης θρηνολογήματα, ποίημα τού μακαριω- 

τάτου Αλεξάνδρειάς κυρίου Γερασίμου τού Κρητός. Προς ήχον πλ. β'. 

’Άρχ. "Ω, πώς άλλάσσονν τά πράγματα. 

2. (φ. 9ν) Ρίμα νεωτέρα ποιηθεϊσα παρ’ εμού Παύλου ίερέως τοΰ Κλα¬ 

δοπούλου. Αρχ. ΎΩ κόσμε πλ,άνε, άδικε και ψεύτη. 

Ό κώδιξ είναι αύτάγραφος τοΰ γνωστού ίερέως Παύλου Κλάδου. Άμ- 

φότερα τά στιχουργήματα έξεδόθησαν υπό X ρ. Ν. Πέτρο υ - Μέσο γεί- 

του, έν ΕΕΚΣ Β', 1939, σσ. 348-359. 

28 [185] 

Χαρτ. 0,160x0,110 έτους 1733 φφ. 8 

Ρίμα Παύλου Κλάδου ίερέως 

1. (φ. 1Γ) Κατά γυναικών. 

Άρχ. Μή στόν εχθρόν σου ανταμοιβή θέλης να έπιστρέψης 

μήτε ποτέ τής γνναικός τά λόγια νά πιστέψης. 
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(Έξεδόθη υπό X ρ. Ν. Π έ τ ρ ο υ - Μ ε σ ο γ ε ί τ ο υ, έ'νθ’ άνωτ., σσ. 360 - 363). | 

2. (φ, 5ν) Περί των νέων όπου άγαποΰν καί δεν έχουν σολτία. 

Άρχ. 'Ως άνωθεν έγράψαμεν των γυναικών ιστορία 

κ εδώ τους άνδρες που αγαπούν καί δεν έχουν σολτία. ;! 

(Έξεδόθη επίσης υπό Χρ. Ν. Πέτρου-Μεσογείτου, ενθ’ άνωτ., 

σσ. 364-365). [ 

Και τό χφ. τούτο είναι αύτόγραφον τοϋ Παύλου Κλάδου. ’Εν φ. 1Γ : Εις τούς χι- | 

λίους εύτακοσίονς τριάντα τρις έγραοθη ή παρούσα διηγησις εις κάντηαν. ·ί| 

29 [189] 

Σπαράγματα χειρογράφων 

1. Φύλλον χαρτώου τεύχους 16-17 αί., 0,200x0,140 περιλαμβάνοντος 

ΐη ΓβοΙο τό τέλος άδήλου λόγου καί ΐπ νθΓδο : Του έν άγίοις πατρός ημών 

Θεοδοσίου επισκόπου Πατάρων λόγος βασιλογραφικός καί χρονογραφι- 

κός όμοΰ καί ιστορικός περί της βασιλείας των έθνών,. άρχίζοντας άπό του 

πρωτοπλάστου Άδάμ μέχρι καί της συντέλειας τού αίώνος. Άρχ. Βούλομαι 

ούν, αγαπητοί, διηγήσομαι νμΐν διήγησιν θαυμασθήν. Λήγ. κατεπόρνενσαν 

τάς γυναίκας των άδελφών αυτών καί γυ. .. 

2. 6 μεμβράνινα φύλλα εύαγγελισταρίου. Γραφή 12 αί. 

Βιβλ. Πρβλ. Δ. Ζακυθηνοΰ, ενθ’ άνωτ., σ. 519. 

30 [190] || 

Σπάραγμα μεμβρανίνου ευχολογίου 12 αί. 0,190x0,120. Σώζονται 2 φφ. 

31 [191] || 

Σπάραγμα αρχής ιστορημένου εύαγγελισταρίου, φφ. 2. Περιέχουν πίνα¬ 

κας καί ποικίλματα αψιδωτά έφ’ έκάστης σελίδος, μέ δύο πέρδικας εις άντι- 

κρυστήν στάσιν. Η 

Β' :;| | 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΝΕΑΙ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ) ,|§ | 

1 [ΙΜΚ 1065] · 11 

Χαρτ. 0,145x0,100 Άκέφ. - Κολοβός 16 αί. σσ. 230 

Εύχαί καί έξορκισμοί ·,Μ ·· 

1. (σ. 1) Ευχή έξορκισμοΰ. Άρχ. 5Εξορκίζω σε τον άρχέκακον καί πο¬ 

νηρόν. -/Ι 
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2. (σ. 10) Ευχή έτέρα. ’Άρχ. 'Ο Θεός τοον ουρανών, ό Θεός τών φώ- 

των, ό Θεός τών Αγγέλων (Μ. Βασιλείου;) (ΡΟ 31, 1681-1684). 

3. (σ. 14) Ευχή έτέρα τού Χρυσοστόμου προς έκάστην άσθένειαν. ’Άρχ. 

'Ο Θεός ό αιώνιος, ό λυτρωσάμενος (ΡΟ 64, 1061-1062). 

4. (σ. 27) Εύχή έτέρα. ’Άρχ. Έν όνόματι τής άγιωτάτης Τριάδος. 

5. (σ. 46) Εύχή τού αγίου Ίωάννου τού Θεολόγου (Χρυσοστόμου;) 

λεγομένη εις πάσαν άσθένειαν. Άρχ. Βασιλεύ αόρατε, άκατανόητε, άπεοίληπτε. 

6. (σ. 48) Εύχή ωφέλιμος εις πάσαν άσθένειαν. Άρχ. Δέσποτα Κύριε 

ό Θεός ημών ό Ιατρός τών νοσούντων (βλ. Α. V α 8 ί 1 ϊ 6 ν, Αηθοάοίβ Ογ&θοο- 

Βγζ&ηΠηα, Μοδοονη 1893, στ. 323-327). 

7. (σ. 61) Εύχή τού ρίγου τής αγίας μάρτυρος Μαρίνας, όστις μνησθή του 

ονόματος καί ίάται τής άρρο^στίας. Άρχ. Ευλογητός ό Θεός ό καλός ιατρός. 

8. (σ. 64) Εύχή τού ύπνου. Άρχ. ΟΙ άγιοι επτά παιδες οι έν Έφέσω. 

Εύχή έτέρα. Άρχ. 'Ο Θεός ό κοιμήσας τον δοϋλόν σου. 

9. (σ. 65) Εύχαί τού Μ. Βασιλείου Περί δαιμονιζομένων καί εις πάσαν 

άσθένειαν άναγινωσκόμεναι καί πάνυ ώφέ?α,μοι. Άρχ. Τό μέγα άνομα τοϋ 

Θεοϋ Σαββαώθ. ? 

10. (σ. 77) Έτερος άφορκισμός επί πνευμάτο^ν άκαθάρτων. Άρχ. Χαί- 

ροις άχραντε κτιστά, πυρίψλογε, ομμα φοβερόν. 

11. (σ· 90) Ευχή τού άγιου Πέτρου. Άρχ. Έπί τω όνόματι σου, αγία 

Τριάς, ό αρχών τών δαιμόνων. 

12. (σ. 97) Εύχή έτέρα Σολομώντος, Περί πνευμάτων άκαθάρτων.Άρχ. 

Τούτο τό φυλακτήριον έδόθη Μοοϋσεϊ. 

13. (σ. 105) Εύχή προς άνεμον καί παν δαιμονικόν. Άρχ. Έν όνόματι 

τοϋ Πατρός . . .προς παν δαιμόνων έπιβονλεϋον τοϊς άνθρώποις. 

14. (σ. 109) Έξορκισμός τού άγιου Γρηγορίου. Άρχ. Έξορκίζω υμάς 

τά πνεύματα τά πονηρά, τό γένος τό αναιδές. 

15. (σ. 124) Προσευχή τού άγιου Σισινίου καί Σολομώντος. Άρχ. "Αγιε 

Σισίνιε, καί Σολομών, άγιε Νικόλαε.. . 

16. (σ. 131) Ακολουθία εις τό μεσοκέφαλον. 

17. (σ. 139) Εύχή έτέρα περί ρίγου καί πυρετού τριταίου. Άρχ. Εις τό 

άνομα τοϋ Πατρός. .. Στώμεν καλώς, στοομεν μετά φόβου. 

18. (σ. 140) Εύχή τού άγιου Ζαχαρίου. Άρχ. Έν όνόματι τοϋ Πα¬ 

τρός. . . τριακόσιοι είσϊν οι άγγελ,οι. 

19. (σ. 143) Εύχή τού ήμικράνου καί ήμισέου καί μεσοκεφάλου. Άρχ. 

Έν όνόματι τοϋ πατρός. .. 'Ως έπορεύετο τό κρανών. 

20. (σ. 146) Εύχή έτέρα. Άρχ. 'Ο Χριστός έσταυρώθη έν τόπια Κρανίου. 

21. (σ. 157) Εύχή τού μεγάλου Έπιφανίου. Άρχ. Έπικαλοϋμέν σε, 

έπικαλοϋμέν σε Θεέ πάτερ παντοκράτορ. 

22. (σ. 171) Λύσις συγχωρητική. εις έπιτίμιον άφορισμοΰ. 
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23. (σ. 207) Φυλακτήριον του ρίγου. :1 

24. (σ. 209) Ευχή επί γυναίκα μή τίκτουσαν το παιδί. \ 

25. (σ. 211) Γητεία. Εύχή εις τά άμμάτια ανθρώπου. | 

26. (σ. 213) Ακολουθία έπί πρόβατα καί άλογα έχοντα νόσους. 

27. (σ. 221) Προσευχή του αγίου Ζωσιμά είς τά μελίσσια. 

28. (σ. 222) Είς περίδρομον. 

29. (σ. 225 ) Προσευχαί του άγιου μάρτυρος Τρύφωνος έπί κήπους καί 

αμπέλους. ’ ·| 

Α. Διατηρούνται ϊχνη περγαμηνής σταχώσεως. Γραφή στρογγύλη, καθαρά, εξίτη¬ 

λος εις τινα σημεία λόγω διαβροχής. Αρχικά καί έπίτιτλα ερυθρά. Δεν άριθμοΰνται | 

τετράδια. ·:§| 

2 [ΙΜΚ 1138] I 

Σπάραγμα μεμβρανίνου Μηναίου Φεβρουάριου 12 αί. 

Σώζονται 8 λυτά φύλλα ήριθμημένα (1 - 8). Είς τά τέσσαρα πρώτα αί 

άκολουθίαι των άγιων Παρθενίου (Φεβρ. 7), Ζαχαρίου του Προφήτου (Φεβρ. 

8), Νικηφόρου (Φεβρ. 9) καί Χαραλάμπους (Φεβρ. 10). 

3 [ΙΜΚ 1146] || 

Χαρτ. 0,200x0,135 έτους 1698 σσ. 446 

Νομοκάνων Ματθαίου Βλαστάρεως ;|| 

1. (σ. 1) Πίναξ συν Θεω άγίω του παρόντος νομοκάνονου. 

2. (σ. 39) Κεφάλαιον κανονικόν τού έν άγιοις πατρός ήμών Ίωάννου η|) 

τού Χρυσοστόμου, Πώς δει συνάγειν τά επιτίμια των άμαρτανόντων. 

3. (σ. 43) Νομοκάνονον συν Θεω άγίω πλουσιώτατον και ωραιοτατον :;1ί 

συλλεχθέν καί ποιηθέν παρά σοφωτάτου Ματθαίου ίερομονάχου λογοθέ¬ 

του τού λεγομένου Βλαστάρεως. | 

4. (φ. 385) Περί τών τής συγγένειας βαθμών συνοπτική συλλογή έκ 

διαφόρων συντεθεΐσα παρά Ζαχαρίου ιερεως Σ κ ο ρ δ υ λ λ ι ο υ του 

Κ ρ η τ ό ς, τού έπονομαζομένου Μ α ρ α φ α ρ ά, καί επιτρόπου τού τής Κο^ν- 

σταντινουπόλεως Οικουμενικού πατριάρχου κυρ Ίοκχσαφ, συν τοϊς άλλοις 

έκαΐεστρώθη. (Πρβλ. Ε. Εθ^ΐ’&ηά, ΒΗ XV -XVI 8., τ. II (Ραπδ 1885), σ. 

88, άΡ. 199). ■ 
5. (φ. 435) Σχόλιον διασαφητικόν περί τών τού θείου βαπτίσματος 

Β α λ σ α μ ώ ν (δίο) τού αυτού Ζαχαρίου ίερέως. ΐ ί 

Α. Στάχωσις δερμάτινη φέρουσα διακόσμησιν έκ ποικιλμάτων καί άνθεμωτών σταυ- : 

ρών εντός ορθογωνίων πλαισίων, έφθαρμένη κατά την ράχιν. Γραφή στρογγυλή, εξαιρε- 

τικώς καθαρά. Αρχικά καί έπίτιτλα ερυθρά. Άριθμοΰνται τετράδια α' - κδ και σσ. α - |. . 

τμδ'. Έν άρχή 4 παράφυλλα άνευ άριθμήσεως. 

Κατάλογος τών χειρογράφων Ηρακλείου Κρήτης 

Β. σ. 438 : "Ωσπερ ξένοι χαίοοντες ιδεϊν πατρίδα 

καί οι θαλαττεύοντες εύρεϊν λιμένα 

και οι πραγματεύοντες ιδεϊν το κέρδος 

οντω και οι γράφοντες ιδεϊν βιβλίου τέλος. 

Τφ δέ Θεω δόξα. 

σ. 439 : Εγράφη τό παρόν νομοκάνονον διά χειρός εμού τον εότε/.οϋς καί αμαθούς 

νικολάον, τό επίκλειν Μάριον, τοΰ έξ αχλάδας, έν έτει τφ άπό τής κατά αάρκα γεννήσεως 

τον κυρίου ήμών Ιησού Χριστού <»η™, εν μηνί μαρτίφ· δι έξώδον τον πανοσιωτά- 

του και αίδεαιμοτάτου εν πνεύματικοϊς πατράσιν κυρίου κυρίου μακαρίου τον λυγερού 

καθ ηγουμένου τ(τή) θείας και ιερός μονής τον άγιου ένδοξον μεγαλομάρτυρας καί ιαμα¬ 

τικόν παντελ,εήμονος. ■ . .. ... 

Οί δέ αναγινώακοντες μη μοι μέμφεσθαι διά τών πολλών καί άμετρων μου σφαλμά¬ 

των άλΚ ενχεσθέ μοι διά τον κύριον. 

^ σ· 443 ; είϊ τό τέλος τοΰ βλαστάρεως περί τών ονομάτων τών θείων διδασκάλων 
τών έν τφ παρόν τι βιβλίφ βονλόμενος θεάσασθαι κεφάλαιον τους κανόνας ονς έγράψαμεν 

έν τφ παοόντι τών Νόμων βιβλίφ, οϊτινες είσί μέρος, έκ τών ιερών καί θείων κανόνων τών 

τε άγιων αποστόλων καί τών ιερών αγίων άββάδων καί θείων συνόδων καί εύσεβεστάτων 

βασιλέων εξηγήσεις παρά τών μακαρίων καί σοφωτάτων θείων άνδρών, τοΰ τε μοναχού κυροΰ 

Ίωάννου Ζωναρα τον άπό τής σεβάσμιας μονής τής άγιας Γλυκερία- δς πρότερον έγένετο 

δρονγγάριος τής βίγλας καί πρωτοσηκρήτις καί παρά τού θεοφιλέστατου επισκόπου Φιλον- 

μενον διάκονος τής άγιωτάτης μεγάλης εκκλησίας καί νομοφύλαξ. Ό δέ κύρις Θεόδωρος 

ο βαλσαμών διάκονος τής τών βλαχερνών έκκλησίας, δς μετά χρόνους τινάς έγινε πατριάρ¬ 

χης Θεουπόλεως Αντιόχειας τής μεγάλης καί πάσης ανατολής. Είσί δέ ενταύθα καί έτερα 

ονόματα άγιων ιεραρχών καί διδασκάλων γεγραμμένα είς τά κεφάλαια αυτών, καί φαίνονται 

ποιοι ήσαν σύν τοϊς άρχιερατεύσαοιν έν τοϊς θρόνοις, ομοίως καί βασιλέων έχομεν καθ' 

ενός το όνομα τίνος έστι. Τον δέ ματθαίου καί τον άρμενοπούλ,ον ούκ έγράψαμεν είς τά 

κεφαλαία αυτών άλλο όνομα, εί μίαν (;) τά μόνα καί διά τούτο γράφομεν τά νΰν περί αύτών, 

όπως οί μή γινώόκοντες αυτούς μάθο>σι ποιοι ήσαν ό μέν ματθαϊος ήν ιερομόναχος καί 

σοφώτατος πανν, τό έπίκλην βλάσταρης- ό δέ άρμενόπονλος υπήρχε κριτής τής Θεσσαλο¬ 

νίκης, πανσέβαστος νομοφύλαξ τοννομα Κωνσταντίνος■ 6 δέ Φώτιος ό κωνσταντινονπόλεως 
π(ατ)ριάρχης ούτος έστιν ό μετονομασθείς Ταράσιος. 

4 [ΙΜΚ 1845] 

Χαρτ. 0,150x0,110 19 αί. (1828) σσ. 215 

Έμμετρον ιαμβικόν μηνολόγιον υπό τον - τίτλον : «ΦΙΛΑΔΑ ΕΝ 7 Η 

ΕΙΣΙ ΣΤΙΧΟΙ ΙΑΜΒΙΚΟΙ τών κα& έκάστην εορταζόμενων άγιων άρχόμε- 

νοι από ζ' νοεμβρίον. Ποίημα τον ταπεινόν Ίω{άννου) τον έκ Χάνδακος τής 

Κρήτης, ,αωκη' σωτηρίω έτει —1828». 

, Α' Στάχω^ζ Χ“Ρτίνη νεωτερική. Έν άρχή τρία παράφυλλα άνευ άριθμήσεως καί 
εν τελεί αλλα δέκα. Ό τίτλος έπί τοΰ α' έν άρχή παραφύλλου. Έπί τοΰ β' έν άρχή πα- 

ραφύλλου^ άφιέρωσις : «Τή παμβασιλίσση, Παρθένω, Κόρη, ύπερευλογημένη ένδόξω, 'άπει¬ 

ρον δρογ, άπειρογάμω, θεομήτορι, άσπόρφ, άφθόρφ, άγνή Μαρία καί πασι τοϊς λοιπο ϊς 

του κυρίου άγίοις, Μεθ' όσης τής εύλα)3είας άπονέμα» τήν προσκύνησιν». Άρχ. ’Επειδή, 
Παναγία μου, ύπέρκεισαι καί νπερήρας προφητικώς. 
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σ. 1 αψιδωτόν ποίκιλμα στεφόμενον υπό σταυροΰ καί 6 τίτλος : «Στίχοι ίαμβοι είς 

την Θεοτόκον καί εις τούς λοιπούς άγιους τούς καθ' έκάότην έορταζομένονς άρχόμενοι 

όπό νοεμβρίον έβδομης». Λήγει είς την θ' Σεπτεμβρίου. 

Γραφή καθαρά, εμπείρου άντιγραφέως. Αρχικά καί έπίτιτλα έρυθρά. 

Πρόκειται περί λίαν ενδιαφέροντος εμμέτρου μεταβυζαντινού μηνολογίου. Δι’ έκά- 

στην ήμέραν υπάρχει £ν επίγραμμα έκ τεσσάρων ή καί πολύ περισσοτέρων ιαμβικών 

τριμέτρων στίχων *. 

5 

Σπάραγμα μεμβρανίνου εύαγγελισταρίου 0,345 x0,245 τοϋ 11 αί. Σώζονται τρία 

φύλλα. Προέρχεται έκ του Αρχείου τοΰ ’Γωάννου Δ. Μουρέλλου (φ. 1/1). 

Γ' 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΜΟΪΣΕΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) 

1 

Χαρτ. 0,215X0,150 17 αί. φφ. 249 

Μηναίον Μαρτίου 

Α. Στάχωσις δερμάτινη, έφθαρμένη κατά τά άκρα καί τήν ράχιν. Γραφή στρογ- 

γύλη, καθαρά. Αρχικά έρυθρά, έξίτηλα έν πολλοΐς. Δεν άριθμοϋνται τετράδια ή φύλλα. 

Β. φ. 172β. (διά μτγν. χειρός) : Μιχαήλ Κλινάκης χοριο μαραθος Μονι Αγιου Παν- 

τελεημονος. 

φ. 249β : Οωθή ό ξ[.] Ν' έλευθή ο Γράψας. 

Κ(ύριε) δόξα αοι. 

2 

Χαρτ. 0,160x0,105 έτους 1728 σσ. 400 

ΕύχαΙ καί έξορκισμοί 

1. (σ. 1) Ακολουθία τοΰ μικρού Αγιασμού. 

2. (σ. 17) Εύχαί συγχωρητικαί είς πάσαν άράν καί άφορισμόν. 

3. (σ. 31) Εύχαί επί μετανούντων. 

4. (σ. 34) Ευχή είς πάσαν άρρωστίαν. 

5. (σ. 38) Ευχή έτέρα είς άσθενήσαντα. 

6. (σ. 47) Εύχαί είς γυναίκα λεχώ τή πρώτη ήμέρικ τής γεννήσεως τοΰ 

παιδιού αύτής. 

7. (σ. 51) Εύχή είς τό σφραγίσαι παιδίον λαμβάνον όνομα τή όγδοη 

ήμέρ<£ τής γεννήσεως αύτοΰ. 

1. Τοΰ κειμένου παρασκευάζεται ήδη κριτική έκδοσις. 

8 - 12 - 1978 
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8. (σ. 55) Εύχή είς γυναίκα λεχώ μετά μ' ημέρας. 

9. (σ. 59) Εύχή είς γυναίκα, όταν άποβάληται. 

10. (σ. 62) Εύχή είς φύτευμα άμπελώνος. 

11. (σ. 63) Εύχή επί τρύγης άμπέλου. 

12. (σ. 64) Εύχή επί τό εύλογήσαι οίνον. 

13. (σ. 65) Εύχή έπί σπόρου. 

14. (σ. 67) Εύχή έπί άλατος. 

15. (σ. 67) Εύχή έπί άλα>νος. 

16. (σ. 68) Εύχή έπί των κολλύβων. 

17. (σ. 70) Εύχή είς τό εύλογήσαι ποίμνην. 

18. (σ. 71) Ακολουθία είς κάμινον. 

19. (σ. 75) Εύχή όταν απέρχεται παιδίον μανθάνειν τά ιερά γράμματα. 

20. (σ. 78) Εύχή είς μετάληψιν σταφυλής τή ς-' τοΰ Αύγούστου. 

21. {σ. 79) Προσευχή καί έξορκισμοί τοΰ Μ. Βασιλείου καί ετέρου αγίων 

πατέρο^ν έπί χειμαζομένου άπό πνευμάτων ακαθάρτων καί έπί πάσαν ασθέ¬ 

νειαν. 

22. (σ. 87) Τοΰ άγιου Έπιφανίου προσευχή καί άφορκισμός έπί πνευ¬ 

μάτων άκαθάρτων. 

23. (σ. 97) Έτέρα προσευχή καί άφορκισμός τοΰ άγίου Γρηγορίου τοΰ 

θαυματουργοΰ έπί χειμαζομένου άπό πνευμάτων άκαθάρτων. 

24. (σ. 120) Εύχή τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου 

άναγινωσκομένη έπί άσθενούντων. 

25. (σ. 131) Εύχή διά πάσαν άσθένειαν. 

26. (σ. 140) Έξορκισμός. 

27. (σ. 144) Εύχή είς πληγήν θανάτου είς ποίμνιον. 

28. (σ. 149) Εύχή τοΰ άγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος. 

29. (σ. 158) Εύχή έτέρα τοΰ άγίου Μάμαντος, όταν τά αιγοπρόβατα δεν 

κατεβάζουν γάλα. 

30. (σ. 161) Ακολουθία είς άσθένειαν καί είς πνεύματα άκάθαρτα. 

31. (σ. 167) Εύχή είς άσθενοΰντα. 

32. (σ. 170) Άφορκισμός. 

33. (σ. 171) Περί τοΰ μή βοηθείν τοίς δαίμοσιν ετερα δαιμόνια. 

34. (σ. 173) Έτεροι έξορκισμοί. 

35. (σ. 188) Έξορκισμός τοΰ Μ. Βασιλείου. 

36. (σ. 199) Εύχή τοΰ Χρυσοστόμου. 

37. (σ. 211) Έξορκισμοί. 

38. (σ. 330) Εύχαί είς μεταξοσκώληκας. 

39. (σ. 351) Λύσις συγχωρητική είς έπιτίμιον άφορισμοΰ γενομένου δι’ 

αιτίας καί πράξεις άνθρώπων αφρόνων. 

40. (σ. 387) Εύχή του άγίου ίερομάρτυρος Βλασίου είς ποίμνια. 

ΈπετηρΙς (Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ' 15 
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41. (σ. 389) Ευχή έτέρα του άγιου μάρτυρος Μάμαντος καί Σώζοντος 

εις ποίμνια. 

Α. Στάχωσις δερμάτινη έφθαρμένη κατά την ράχιν. Λόγω λύσεως της σταχώσεως 

έχουν έκπέσει φύλλα μεταξύ των σσ. 78 - 79, 108 - 109, 158 - 159, 332 - 333, καί άλλων 

ή σειρά έχει διαταραχθή. Γραφή δεξιοκλινής εμπείρου άντιγραφέως. Αρχικά ερυθρά δια- 

κοσμητικά. Έπίτιτλα επίσης έρυθρά, έξίτηλα ζϊς τινας περιπτώσεις. Δέν άριθμοΰνται 

τετράδια. 

Β. σ. 109 : Τω παρών υπάρχει έμου Ιγνάτιον Ιερομόναχον αντρονικον και οπιος 

μουτό άποξενόσι νά έχει την καταραν του άγιον ένδοξον μεγάλο μάρτυρος και ιαματηκον 

παντελ,εημονος και των λιπωών άγιων. 

1728 σεπτεμβρίον —- 13 ετεληοθι το παρών, δια χειρώς εμού μελετιον ϊερωμονά¬ 

χον σύγγελου άυλ,οποτάμου. 

σ. 159 (δι’ άλλης χειρός): 1734 μαίον τή 8 = ηλαβα τό παρόν ήπο χήρος του 

αφεντος ημών άγιον καθυγονμένου εκ τής μονής τον αγίου παντελεήμονος διά παράδες 

— 50. —· δέομε και παρακαλώ Κ(νριο)ν τον Θ(εόν) και πάντας τούς αγίους άμην. νά 

/.ωυ χαριζη παντα τήν ιγίαν και τα τιροσοτηρίαν ετήματα εμενα τού άμαοτολον κα ανα- 

ξηου, ταπινου δούλου τοΰ Θ(εο)ύ μελετιον Ιέρομονάχου και πασις της εν Χ(ριϋτ)ώ 

ημόν άδελφότιτος' αμήν. 

σ. 400 : ’Άγιος ω Θεός. 

όταν ηναι άνθρ(ω)πος δεμωννσμένος άσφεντειλαάς καρπώ και τρία κλ.αδια πιπέρι 

κοπάνισε τα να τω τα ποτοισεις να είναι νείατικός. ενρε μωσγο ακράτο βγάλτε τοΐς ασφεν- 

τειλιας τοι ρίζα κοπάνισε τα. 

3 

Χαρτ. 0,175x0,120 18 αί. φφ. 17 

Ακολουθία τής άγιας μεγαλομάρτυρος Κυριακής (7 Ιουλίου). Ή ακο¬ 

λουθία είναι πλήρης. Περιλαμβάνει ακολουθίαν μικρού καί μεγάλου Εσπερι¬ 

νού, νΟρθρου καί Λειτουργίας. Εις τον ’Όρθρον δύο κανόνες καί συναξάριον 

(φ. 12β), άρχόμενον : «Εν ταϊς ήμέραιςΔιοκλητιανον τον βασιλεως» (δγπ&χ. 

Εοοί. ΟΡ, 804,50). 

Α. Στάχωσις διά χάρτου, πρόχειρος. Β αθεΐα φθορά εις τά άκρα των τεσσάρων πρώ¬ 

των φύλλων. Χάρτης χονδρός, τουρκικός. Γραφή στρογγύλη, λίαν έπιμεμελημένη. Αρ¬ 

χικά έρυθρά διακοσμητικά. 

4 

Χαρτ. 0,220x0,160 13 - 14 αί. Άκέφ. Κολοβός σσ. 700 

Εύαγγελιστάριον 

'Ιστορημένον χφ. έκ τής Μονής Άπανωσήφη. Γραφή στρογγύλη, έξαι- 

ρετικώς καθαρά. Αρχικά καί έπίτιτλα έρυθρά. Δέν άριθμοΰνται τετράδια. 

Στάχωσις δερμάτινη, νεωτερική. Άρίθμησις σελίδων 3 - 700 διά νεωτέρας 

χειρός. 
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Δ' 

ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

1 

Χαρτ. 0,200x0,140 Ακέφαλος - Κολοβός 18 αί. φφ. 162 

Μουσικός κώδιξ 

Περιλαμβάνει μέλη τής Όκτωήχου καί τοΰ Πεντηκοσταρίου, δοξολο¬ 

γίας και τινα χερουβικα υπό των μουσικών -Χρυσάφου πρωτοψάλτου της τοΰ 

Χριστοΰ Μεγάλης Εκκλησίας, Αθανασίου ίερομονάχου τοΰ Θεσσαλονικέως, 

Αρσενίου επισκόπου Κυδωνιάς κ.ά. 

Α. Στάχωσις δερμάτινη έφθαρμένη κατά τήν ράχιν. Γραφή έξαιρετικώς έπιμεμε¬ 

λημένη. Τά πρώτα 13 φφ. έχουν ύποστή μεγάλην φθοράν. Δέν άριθμοΰνται τετράδια. 

Έρυθρόγραφα καί άρχικά διακοσμητικά. 

Β. 68β : ή παρούσα δοξολογία έποιήθη παρ' έμου άρσενίον επισκόπου 

κυδωνιάς τον λημναίον τό έπίκλϊν έλεφαντινός. 

Περί τοΰ βιβλιογράφου Αρσενίου έπισκόπου Κυδωνιάς βλ. Ν, Β. Τωμαδάκη, 

Επισκοπή καί επίσκοποι Κυδωνίας, «Κρητικά Χρονικά» ΙΑ', 1957, σσ. 19 -20. 

Είς τήν εσωτερικήν 5ψιν τής όπισθίας σταχώσεως διά μτγν. χειρός ; 1826 Ιού¬ 

νιος 10. υπάρχει έμου μανονήλ βαρούχα, Ιατρόν. 

ΠΙΝΑΚΕΣ* 

Α' 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Ακάθιστος ύμνος, λόγος διδασκαλικός είς — 

Α 7,30 

άκολουθίαι Α Ι5,β, Α 24,1, Α 25, Γ 3 

’ Ακροπολίτης Γρηγόριος, επιστολή είς αυ¬ 

τόν, Α 19,1 

Άλύπιος, "Αγιος, Βίος Α 2,17. Έγκώμιον 

Α 2,18 

Αναστάσιος μοναχός, περί Θ. Λειτουργίας 

Α 7,36 

Άντίοχος, "Αγιος, διδαχαί, Α 16,33 

Αντώνιος μοναχός, Βίος άγ.Άλυπίου Α 2,18 

Άρμενόπουλος Κωνσταντίνος, έπιτομή κα¬ 

νόνων, Α13 

Βασίλειος ό Μέγας, Λόγος περί Κυριακής 

Α 5,6. Έξορκισμοί Γ 3,2),35 

Βλάσιος, "Αγιος, ευχή είς ποίμνια Γ 2,40 

ΒλάσταρηςΜ., Νομοκάνων Α 1, Α 8, Β 3,3 

Γαβριήλ ό Αρχάγγελος, Λόγος εγκωμια¬ 

στικός είς — Α26 

Γλύκας Μιχαήλ, Έπιστολαί Α 19,ι 

Γρηγόριος ό Θεολόγος, Λόγοι Α 2. Είς τήν 

άπογραφήν Καίσαρος Α 2,ι. Είς τήν 

γέννησιν του Χριστοΰ Α 2,2. Είς Θεο- 

φάνεια Α 2,3. Είς τά Φώτα Α2,4. Είς 

τό Πάσχα Α 2,5. Είς τό Πάσχα έτερος 

* Τά στοιχεία Α, Β, Γ, Δ παραπέμπουν είς τάς βιβλιοθήκας τοΰ καταλόγου : 

Α = Κώδικες Αρχαιολογικού Μουσείου, Β — Κώδικες Ιστορικού Μουσείου, Γ = Κώ¬ 

δικες Μουσείου *Αγ. Αικατερίνης καί Δ = Κώδικες τής Βικελαίας Βιβλιοθήκης. 
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Α2,6. Εις την καινήν Κυριακήν Α 2,7. 

Εις τήν Πεντηκοστήν Α 2,6. Είς τόν 

μάρτυρα Κυπριανόν Α2,9. Συντακτήριος 

Α 2,ιο. Εις Μ. Βασίλειον Α 2,ιι. Είς 

Γρηγόριον άδελφόν Βασιλείου Α 2,12. 

Είς τον πατέρα σιωπώντα Α 2,13. Είς 

Αθανάσιον Αλεξάνδρειάς Α 2,14. Περί 

φιλοπτωχίας Α 2,15. Είς Μακκαβαίους 

Α 2,16.-— Βίος Α 19,2.— Εύχή επί άσθε- 

νούντων Γ 2,24. 

ΓρηΊ'όριος, ιεροδιδάσκαλος ό Κρής, Λόγος 

είς τούς Αρχαγγέλους Μιχαήλ καί Γα¬ 

βριήλ Α 26 

Γρηγόριος ό Σιναίτης, Περί των Ινεργειών 
τής χάριτος Α 7,15. 

διήγησις Α 7,38, Α 24,3 

Δωρόθεος, Περί νηστειών Α 16,31 

έξορκισμοί Β 1, Γ 2 

Επιστολή, 'Αγία, Α12,ι, Α 15,4 

Εύσέβιος πτρχ. Αλεξάνδρειάς, Περί μνείας 
αγίων Α 5,7 

Εύσέβιος, Είς μνείαν προφητών Α 16,32 

εύαγγελιστάρια Α 29,2, Α31, Β 5, Γ4 

εύχαί διάφοροι Α4, Α 21,2-3, Β 1, Γ2 

Ζαχαρίας ό Προφήτης, άκολουθία Β2 

Θεοδόσιος Παταρων, λόγος χρονογραφικός 
Α 29,ι 

Θεόδωρος ό Τήρων, "Αγιος, έγκώμιον Α 7,38 

Θεόδωρος πτρχ., άποκρίσεις Α 5,4 

Ιωάννης έκ Χάνδακος Κρήτης, στίχοι ιαμ¬ 

βικοί Β 4 

Ιωάννης ό Χαλκηδών (δΐο), 'Ομιλίαι διά¬ 

φοροι Α 7,39 

Ιωάννης ό Χρυσόστομος, Περί εξόδου ψυ¬ 

χής Α 5,8. Περί αποχής πράξεων πο¬ 

νηρών Α 5,9. Περί ήμερών παρατηρή- 

σεως Α 5,ίο. Περί ελεημοσύνης Α5,ιι. 

Περί έλεημοσύνης (έτερος) Α 5,13. Περί 

νηστείας Α 5,12. Περί έξαγορεύσεως 

Α 5,14. Περί προνοίας Α 7,ι. Περί πλού¬ 

του Α 7,2. Περί πλεονεξίας Α 7,3. Περί 

γαστριμαργίας Α 7,4. Περί ψυχής Α 7,6. 

Περί ταπεινοφροσύνης Α 7,7. Περί αρ¬ 

ρώστιας Α 7,8. Περί γυναικός πονηρας 

Α 7,9. Είς τήν Χρίστου γέννησιν Α 7,10. 

Είς Νινευΐτας Α 7,28. Είς τήν Πόρνην 

καί είς τον Φαρισαίον Α 7,37. Είς τήν 

Χαναναιαν Α 16,22. Πώς δει συνάγειν 

τα επιτίμια Β 3,2.’Ανδριάντες Α 10,1-22. 

'Ομιλίαι διάφοροι Α 7,11-34, Α 16,22-30 

Καβάσιλας Νικόλαος, Έξήγησις Θ. Λει¬ 

τουργίας Α 5,2 

κανόνες είς Θεοτόκον Α 19,3 

Κεραμεύς [Θεοφάνης], όμιλίαι διάφοροι 

Α 16,1-17,19-21 

Κλάδος (Κλαδόπουλος), ίερεύς, Κρής, ποίη¬ 

μα είς τήν έκκλησίαν του *Αγ. Μηνά 

Α 17,1, Α 21,ι. Ρίμαι Α 27,2, Α 28,1-2 

Κομητάς Ιωάννης, κατάλογος των εκκλη¬ 

σιών του Μ. Κάστρου Α 12,25, Α 17,4 

Κομνηνός Μανουήλ, έπιστολαί είς αυτόν 
Α 19,ι 

Κρητη, ρΟδδΐηι. Έπισκοπαί, έπίσκοποι 

Α 12,12, Α 17,6. Μητροπολΐται Α 12,31, 

Α 17,5. Κατάλογος βεζυρών Α 12,18, 

Α 17,10. Κατάλογος οικονόμων Σιναι- 

τών Α 12,16. Κατάλογος Γραμματικών 
τής Πόρτας Α 12,24 

Κυριακή, 'Αγία, άκολουθία Γ 3 

Λετίτζης Γεράσιμος μητρ. Κρήτης, έπί- 

γραμμα είς αυτόν Α17,2 

Μακάριος ό Αιγύπτιος, αποσπάσματα λό¬ 

γων Α 7 

Μαλαξός Μανουήλ, Νομοκάνων Α 6, Α11 

Μάμας,"Αγιος, εύχαί είς ποίμνια Γ 2,28-29,41 

Μαραφαράς βλ. Σκορδύλλιος Ζαχαρίας 

Μάρκος πτρχ. Αλεξάνδρειάς, ερωτήσεις 
Α 5,4 

Μάρκος ιερομόναχος, Είς τά άπορούμενα 
του τυπικού Α 24,2 

Μεγάλο Κάστρο (Ηράκλειον), βαλανεια 
Α 17,9, τζαμιά Α17,8 

Μέγας Κανών, Λόγος διδασκαλικός είς αύ- 

τόν Α 7,29 

μηναία Α 14, Β 2, Γ 1 

Μηνάς, "Αγιος, έκκλησία τού Μ. Κάστρου, 

ποίημα είς αυτήν, Α 17,1, Α 21,ι 

μηνολόγιον Α 15,5 

Κατάλογος των χειρογράφων Ηρακλείου Κρήτης 229 

Μιχαήλ ό Αρχάγγελος, Λόγος εγκωμιαστι¬ 

κός Α 26 

Μοσχιώτης Μανουήλ, διάλεξις κατά Ιου¬ 

δαίων Α 9,ι 

Μύρων, "Αγιος, έπ. Κρήτης, άκολουθία 

Α 15,6 

Νικολαΐδης Στέφανος, ιστορικά σημειώμα¬ 

τα Α 23 

νομοκάνονες Α1, Α3, Α 5,5, Α6 

όμιλίαι διάφοροι Α 7,16-17,29-39, Α 16,18 

Παλλαδάς Γεράσιμος πτρχ. Αλεξάνδρειάς, 

ποίημα Α 27,1. Λόγοι διάφοροι Α 20,1-8 

παράκλησίς είς τήν Θεοτόκον (είς δημώδη 

γλώσσαν) Α 12,2 

Παρθένιος, "Αγιος, άκολουθία Β 2 

Πηγάς Μελέτιος πτρχ.’Αλεξανδρείας, Προς 

Ιουδαίους άπολογία Α 9,2 

Προγιαννακόπουλος Μάξιμος, μητρ. Κρή¬ 

της, στιχούργημα είς αυτόν Α12,5 

προγνωστικόν Α15 

Σκορδύλλιος Ζαχαρίας (Μαραφαράς) ό 

Κρής, Περί των τής συγγένειας βαθμών 

Β 3,4. Περί τού θείου βαπτίσματος Α 3,5 

Συμεών Θεσσαλονίκης,Ερμηνεία ναού Α5,ι. 

Αποκρίσεις Α 5,3 

Συνέσιος ιεροδιδάσκαλος ό Κρής, στιχούρ¬ 

γημα Α 12,6 

Σώζων, "Αγιος, εύχή είς ποίμνια Γ 2,41 

τυπικόν Α 24,2 

χρονικά σημειώματα Α11, Α 12,20, Α13, 

Α 17,3, Α 21, Α 23 

ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ 

Αθανάσιος ό Θεσσαλονικεύς, μουσικός Δ 1 

"Αγ. Παντελεήμων, μονή έν Κρήτη Β 3, 

Γ 1, Γ 2 

Άνανίας μητρ. Προκονήσου, κτήτοιρ Α 11 

’Ανδριώτης Κωνσταντΐ/ος ίερεύς, κτήτωρ 

Α 9 

Ανδρόνικος Ιγνάτιος ιερομόναχος, κτήτωρ 

Γ 2 

’Απάνωσήφη μονή έν Κρήτη Γ4 

Αρσένιος έπίσκοπος Κυδωνιάς, κωδικογρά- 

φος Δ 1 

Γεράσιμος άρχιερεύς Α 5 

Βασάλος Ιωσήφ ίερεύς, κτήτωρ Α 4, Α 9 

Βασίλειος ίεροδιάκονος, κτήτωρ Α 11 

Βαρούχας Μανουήλ ιατρός, κτήτωρ Δ 1 

Γαλανός Γεώργιος ίερεύς, κωδικογράφος Α 4 

Γεώργιος ίεροδιάκονος ό Κρητικός, κτήτωρ 

Α 22 

Γρηγόριος ιερομόναχος έκ Σκοπέλου, κτή¬ 

τωρ Α 7 

Δαμιλάς Νήφων, κτήτωρ Α 5 

Ίλαρίων Νικόλαος έξ Αχλάδας, κωδικογρά- 

φος Β 3 

^Ίωαννίκιος ιερομόναχος ό Κύπριος, κωδι- 

κογράφος Α 8 

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΣ 

Καλαβρός Παν το λέων σκευοφύλαξ Ναυ¬ 

πλίου, κωδικογράφος Α 6 

Καλαβρός Δαμιανός ίεροδιάκονος Α 6 

Καλογνώμων Γεράσιμος έπίσκοπος Χερρο- 

νήσου, κωδικογράφος Α 15 

Κλάδος (Κλαδόπουλος) Παύλος ίερεύς, κω- 

δικογράφος Α27, Α28. Κτήτωρ Α 13, 

Α 24 

Κωνστάντιος ό Κρής, κτήτωρ Α 26 

Μαγγαφούρης Νικόλαος, κτήτωρ Α 9 

Μαντζαπέτας Μανουήλ, Κρής, κτήτωρ Α 9 

Μπλατζουδάκης Β., δωρητής Α25 

Μελέτιος ιερομόναχος, κωδικογράφος (172 8) 

Γ 2 

Μελέτιος ιερομόναχος, κτήτωρ Α 1 

Ναύπλιον Α 6 

Νήφων ιερομόναχος ό Κωφός, κτήτωρ Α 5 

Νήφων ιερομόναχος ό Σκλάβος, κτήτωρ Α 1 

Νικολετάκης Γεώργιος, κωδικογράφος Α12, 

Α 17, Α 18. Κτήτωρ Α13.Α15, Α21. 

Άφιερωτής Α 1, Α 9, Α 10 

Νικολαΐδης Στέφανος, κτήτωρ Α17 

Ρέθεμνος Α 6 

Χρυσώφης Πρωτοψάλτης Δ 1 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ε. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ 
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ΕΙίΕνΗΑ III, ΕΙΝ ΝΕϋΕϋΝΟ ΚΑΡΡΑϋΟΚΙδΟΗΕΗ 
ΚΙΚΟΗΕΝΜΑΕΕΚΕΙ 

Βίβ ϋηϋΒβΓδίβΙιίΙίοΒ&βίί άβδ ΙίαρραάοΜδοΒ,βη ΕΓΟδίοηδ^βΒίβίδ Βπη§ί 
βδ ιηίί δίοΒ, άαΒ δίοΒ δβΙΒδί ίη £ΓδΒίβΓ ΝάΒ,β 1αη§β ΒβϊίαηηίβΓ ΚΪΓοΒβη 

χνβΕβΓβ ϋβΙίΟΓδ άβΓ Εηίάβοίαιη^ βηίζίβΒβη. 3ο ΒΙίβΒβη άβΓρΙιαηίοΐϊ ίπι 
Οβίαηάβ \νβδί1ίβΒ νοη δίηαδοδ (Μαδίαίαρα^α) ηίβΗί ηυΓ άίβίδοϋβΓί £β1β- 

§βηβη ΚϋοΒβη νοη Αγναΐι Κδγ 1 υηά ϋβπη (ΙβΓβ 2, βοηάβπι αυοΒ άίβ 
οιηβ άβΓ Ββίάβη βη£ ΒβηαοΒΒ&Γίβη ΚίΓοΒβη <1βδ «Κανίη άβ Ια Ραηα^ία» 

(Ηαοι Ιδπιαβί άβΓβδί) υηΒβΒ:αηηί3. ΟΙβίοΒβδ §ί!ί ίϋΓ βίηβ υηίβΠΓάίδοΒβ 
Καρβίΐβ ϊη 8ίοΒί\νβίίβ νοη Τίηιίοδ δίανΓοβ νοη ΕΙβνΓα 4, άίβ υηκ αηί 
άβτη Εβίάβ αΓΒβίίβηάβ ΒαηβΓη ζβί§ίβη, αΐδ ίοΐι αηι 15. Αυ§υδί 1974 ιηίί 
θΐηβΓη νοπι Μυδβυπίδ-Ββΐφ νοη Μυδίαίαρα§α ΒβδίαΙΙίβη ΚηΙΐΓβΓ ϋβπη 
«Ιθγθ Ιίΐΐίδθδΐ υηά (ϋβ ΕΙβνΓα-ΚΪΓβΒβη ΒβδυοΒίβ5. 

_ }' ^'βτρίιαηίοη, ϋηβ ΝουνβΙΙβ ΡΓονίηοβ άβ 1’ΑΗ, Β^ζ&ηίίη, 
Εβδ Έ£ΐί8θ8 ΚυρβδίΓβδ άβ Οίίρρ&άοββ, ΒΙΒΙίοίΙιδφΐβ ΑτοΒβοΙο^υβ βί ΗΜοπφΐβ 
5 - 6, Ρ&Πδ 1925 - 1942, ίιη ίοΐ^βηάβη ηυΓ : — ν^βίίθΓβ ΑΒΙίϋΓζυη^βη : Η. Κ ο II, 

Κΐ6ΐη&δΐ9ίΐδοΙιβ ΌβηΙαηαΙβΓ &υδ Ρίδίάίβη, Ραπιρ^Ιΐβη, Καρραάοΐύβη υηά ΕγΙαβη! 

Βιπάιβη ϊίΒβΓ οΙΐΓίδίΙίοΙιβ ϋβηΙίΐη&ΙβΓ, Ν. Ε. άβΓ ΑΓθΒαο1θ£ίδοΙΐ6η δΐυάίβη ζιιπι βΐιπδί- 

Ιιοηβη ΑΙΙβΓίαιη υηά ΜΗίβΙαΙίβΓ 5-6, Εβίρζί^ 1908 : Ιεϋηίίί£ Κοίί. — Ε. Β υ ά ά β, 
ΟόΓβπιβ, ΗόΜβηΙίίΓοΙιβη ίη Κ&ρρβάοΜβη, ϋϋδδβΙάοΓί 1958 : Ιαίηίίί# Β.·—Μ. 8.' 

I Ρ § ί γ ο § 1 υ υηά 8. Ε γ υ Β ο £1 υ, δαίάι Κίΐίδβ, υηβ %1ίδβ Κυρβδί,Γβ βη βυρρει- 

άοοβ, Καρυάοΐίγυάα Υβηΐ Βυ1υηηιυ§ Βϊγ Κϊΐΐββ, ΜαηΒυΙ ϋηϊνβΓδίΙβδί ΕάβΒίν&Ι 
Ρ&ΙαΐΙίβδί Υβ^ηίαπ 784, 1958: ΙαίηίίΪ£ ΙΕ. - .Τ. Ε & ί ο η 1 η ί η β - ϋ ο δ ο £ η β, 
Β^ζαηίιοη 33, 1963, 121 - 183: Ιπΐη£ί% ΕΟ. — Ν. υηά Μ. ΤΒϊθγγ^, Νουνβΐΐβδ 
Ε^ΐίδβδ ΚυρβδίΓβδ άβ Οαρρηάοββ, Κβ^ίοη άυ Ηυδαη ϋίφ, Ραπδ 1963 : Εϋηίί^ 

Τίι. - Μ. Ε β δ ί 1 β, Όίβ Β^ζ&ηϋηίδβΐιβ \ναηάπι&1βΓβί ίη ΚΙβίη&δίβη, Εβοΐίΐΐη^αυδβη 
1967 : ΙεΰηίΙΪ£ Κ. - Μ. Υ η η α £ ί, Καρραάο^α, Τοίςτο 1968 : ]αϊηίίί£ Υ. - Ε. σ ΐ ο¬ 

ν α η η ϊ η ί, Κυηδί ίη Κ&ρρ&άοίίίβη, ΟβηΓ - Ρατίδ - ΜϋηοΒβη 1972 : 1αϊηίίΪ£ ΚΚ 
2. Ν. ΤΙιίβΓΓ^, α) 8αν. 1965, 625 - 635, Β) Ζθ£Γεά (Ββθ£Γ9ά) 5, 1974^ 

5 “ 22. 

Β. Ο. Ρ. δοΒίβιηβηζ, Οπβηί. Οΐιπδί. Αηαΐβοία 204, 1977, 147 - 180. 

ΌοΗ ζυ ΙίΟΓΓί^ΐΘΓβη : Εϊβδ (Τίΐβΐ) άαΙίοΒδ ΒΓυηηβη ϊηι ίΐβΓβη ΤαΙ, (8. 149 Ζ. 23) βυδ- 

δβΙιβηάβΓ, (8. 157 Ζ. 36) Κορίβδ, {8. 160 Ζ. 14) δβίηβη, (8. 165 Ζ. 20) (ΑΒΒ. 9), (8. 
166 Ζ. 23) ζ'ννΐδοϊιβη, (8. 174 Ζ. 1-2) ίΓ&£βη, άβΓ Εη^βΐ. 

4. I. II 100 - 104. 

5. Ζ\νβϋβΓ Ββδυβίι αηι 30. 8. 1977. 

ϋίβ ΚιγοΙιθ Ιίβ^ί. δϋάΐίοΐι άθδ \Υβ£δ νοη δΐηαδοδ ηαοΐι Εΐβνΐ’α ΐη 

βΐηβηι δΙαΓίί βΓοάϊβΓίβη ΤιιίϊΙ)1οο1ί ΐηαιίίΐβη βΐηβδ ΟβίΓβΐδβίθΙάδ, αηί 

άβηι αιιοΐι ΑρπΙίΟδβηΒααηιβ δίβίίθη. ϋβΓ <Λ¥θδίίθϋ» 1 ίδί ηΐοΜ βΛαΙΙοη 

ηηά (ΙβΓ ΚίΓοΚβηΓαηιη αηί άίβδθΓ δθίίθ ζηπι Τβϋ άιίΓΟΪι βίηβ πιοδβΓηβ 

ΜαυβΓ νβΓδβίιΙοδδβη. ϋίβ Αη1α§;β Ββδί,βΐιί αηβ βίηβΓ ΤΓαηδνβΓδαΙΙίίΓΟΪΐθ 

ηιϋ (ΐΓβΐ Αρδϊάβη ιιηά βίηβΓ ηοΓάΙίβίι αηδοΙιΙίβΒβηάβη Εοη^ίΐ,ιηΐίηαΐΐία' 

ρβΐΐβ, 5βί(Ιβ πιίΐ Ρΐαίοηάάβοίνβη. Οίβ Εαη^β δβΓ βΓδίβΓβη ίδί \νβ£βη άβδ 

Α5ΒπιοΙΐ8 ηίοΐιΐ ηιβΙΐΓ ίβδίδΐβΠΒαΓ; νοη (Ιθγ λ¥βδίδβίΐ6 άβδ Αρδίδ5ο§βη8 

Βίδ ζπγ Γβζβηίβη ΜαυβΓ δίηδ ηοβίι 200 οιη λΥαηδΙαη^β βΓΒαΙίβη. ϋβΓ 

Ναοβ ίδί 325 βιη ΒΓβίί υηά 235 οπι Βοβίι. Ναϊιβ άβΓ "ννβδΐηιαυβΓ ΒβίίηάβΙ 

δίβΐι ίη άβΓ δϋά\ναηά Ιιοοίι οΒβη βίηβ Νίδβΐιβ. Όίβ ^βπιβίηδαιηβ δοίιΐβ 

άβι* άΓβί Αρδίάβη Ιίβ^ί. 20 οπι ΙιοΒθγ αΐδ άίβ άβδ Ναοβ; άίβ ίη άίβ Αρδίάβη 

ίϋΙΐΓβηάβη Βδ§;βη δίηά αΒ§βΙ)Γ0β1ιβη υηά ηυΓ ηοβίι £υηζ Ιίηΐίδ αηάβυΐυη^δ- 

\νβίδβ βΓΐίβηηΒαΐ’. ϋαηαβίι \ναΓ άβΓ Ζυ£βη§ ζυΓ ΙίηΒβη Αρδίδ βί\να 100 οπι 

ΒΓβίί υηά άβΐ’ Ζβηίΐ άβδ Βο^βηδ 15 βηι ηίβάη^βΓ αΐδ άίβ ΡΙαίοηάάββΒβ. 

ΕβΓ Είη§'αη§ ζυΓ Μίί-Ιβίαρδίδ \νίΓά βί.\να 80 βηι, άβΓ ζυΓ^ΓββΙιΙβη Αρδίδ 

οα. 90 οηι 1)Γβϋ §βνν7βδβη δβίη. ΑΙΙβ άΓβί Αρδίάβη Ιιαίίβη πιίΐ άβΓ ΒϋβΕ- 

\ναηά νβΓδυηάβηβ Αΐίαΐ’β, νοη άβηβη ηυΓ άβΓ ΙίηΒβ Ιβίάΐίβΐι βιάιαίίβη 

ίδΐ; θγ ίδΐ 55 βιη Βΐ'βίί: υηά Ιίβί υηά ΒβδίβΗΐ αυβ ζ\νβί δίυίβη, νοη άβηβη 

άίβ υηίβΓβ β!\να 50, άίβ οΒθγθ βί\να 75 βηι ΙιοβΒ. ίδί. Είβ οΒβΓβ δΐυίβ ίβί> 

ηίνβαυ^ΐβίβΐι ιηίί άβΓ Βαβίδίΐαβίιβ βίηβΓ 55 βηι ΒΓβίΐβη, 10 βηι ΐίβίβη υηά 

80 βηι ΒοΒβη ΡΙαβΒηίδβίιβ χηίί; Ηα1Β1ίΓβίδ1)0§:βη, άίβ δίβΐι ϋΐΓβΓδβίίδ ίη βίηβΓ 

£ΓδΒβΓβη, δβΕί' ίΙαβΕβη ΒββΜβοΙαιίδβΙιβ Ββίίηάβί. ϋΒβΓ άβηι δίαΓ^βΓ 

ΘΓοάίβΓίβη ΜϋΙβΙαΙΙαΓ ίδί βίηβ βα. 90 βηι ΒΓβίίβ, 80 βηι ΒοΒβ υηά 25 βηι 

ίίβίβ ΚββΜββΙαιίδβΙιβ, άίοΗί άαηβΒβη ίη άβΓ δϋάαρδίδ βίηβ §1βίβ1ιαΓίί§β 

Νίδβίιβ πιίί άβη ΜαΒβη 105 βηι ΒΓβίίβ, 90 βιη Ηόΐιβ, 20 βηι Τίβίβ. Ιη άβΓ 

δϋάν^αηά άβδ ΑρδίδΓβυηΐδ ίδΐ βίηβ δίίζηίδβΐιβ τηίί άβΓ δίίζίΙαβΒβ βί\να 

50 βηι ϋΒβΓ άβΓ Αρδίδδοΐιΐβ. 

Ζ\νβί Βδ§βη ίη άβΓ ΝθΓά\ναηά ίϋΐπβη ίη άίβ ΝβΒβηΡαρβΙΙβ, άβΓβη 

δοΒΙβ 20 βηι ϋΒβΓ άβΓ άβδ Ηαυρίδβΐιίίίδ Ιίβ§·ί. Εθγ ΟδίΒο^βη ίδί 100 βηι 

ΒΓβίί υηά 185 βηι Ιιοοίι; άβΓ λΥβδίΒο^βη \νΐΓά Ββί ^ΙβίοΚβΓ ΗδΒβ βίλνα 

άορρβίί δο ΒΓβίί ^β^βδβη δβίη, ίδί αΒβΓ ηυι* ηοοίι ίη δβίηβΓ ΟδίΕαΙΓίβ 

βΓΐιαΙίβη. Όαβ ΝβΒβηδοΚίίί ίδί ίη βίηβΓ Εαη§β νοη 185 βηι νοπι Αρδίδβίη- 

§αη§ ίη Βίοΐιίυη^ λΎβδίνναπά 115 οπι ΙοΓβίί, ίϋΓ άβη Ββδί νοη 100 οηι 

Εαη§β Βίδ ζπγ Γβζβηίβη \\7βδίηιαυβΓ άυΓοΒ βίηβη ΥοΓδρΓυη^ ίη άβΓ ΝοΓά- 

1. Όϊβδβ υηά β.11β ίοΐ^βηάβη ΗΐοΙι1υη£δ3.η£9Ββη Ββζο^βη αυί Αρδίάβη = ΟδΙ. 
ϊαΐδάβΐάϊοΐι άϋΓίίβη άίβ Αρδίάβη βΙιβΓ ηαοΐι δϋάβη \νβϊδβη. Αΐιηΐίοίχβ ΑΒ\νβίο1ιυη£βη 
νοη άβΓ 0ΓίβηίίβΓυη£ δίηά ίη άίβδβΓ Οβ£βηά Ββΐίαηηί {Β. II 113 Αόπι. 1; Μ. Εβδί- 

1 β, ΙΒ. ΟδίβΓΓ. Β^ζ&ηϋηίδίίΐί 22, 1973, 251 - 279). 
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136111 νεΒΐ1ίοΙιβΙ1 Βο§βη «ΛπμΙ*. Οβ8βηϋΒβΓ άΜη 
ιοίιβη ϋαΓο%ί1η8 ω4 ιη (ΙβΓ Νοι-άινδηΟ βίηβ 80 οιη ΒγθϊΙο 60 οηι 

ΙΟ^οΓγΤ Ζ ΐ1βίβ :Η^ΪΧ'δβηηΐΒοΙίθ ωϊ4 ίΐαοΐιβι· Ηϋοίπνβηΰ’. Ιη <ΐβΓ 

μΙγΤκ βΤ ί,6Γ,η,3βί θίη <*« ΒϋΛ^ηά ηη.ίβΚοηάβι· 
Α113Γ (55 ΟΜ ΒκιΙβ, 85 οιη Ηοΐιβ, 50 οω Τίβίβ). 

Β*Λβ νοη ΜβΙβΓβίΘη 3η τίβίβη 3ΐθ11βη )β83βη νβηη,,Ιβη, 09β «ιίθ 

Κ ™ ,βΙΠ8ί "6ηζ *™ββ«β1* "βτ, ίβάοοΚ ί3{ ίι„ γΐθ8ί- υη(1 δη^ΒβΡβίοΙι 

ΡπΜΤ5 Γ 8ΐ3;ΙίβηίΕ™510η η*01118 "“·» βΑβΙίβη; <10γ δϋάΐίο^ίβ ΙβηιβΜβ 
ϋΙζΠβοΙβη «4 ηηί Οβρ ΡΙ^ίοηϋίβοΙίβ υογ άβΓ ΜϋίβΙ&ρΒΚ. Αη 06γ ^αηά 

ί 1ΐη^βα Αρ818 Λβτ ΗαηρΆίηΗβ Βίαηάβη άίβ^άτ&η^ ΚίκίοηναΙβΓ 
νοη ώηβη ΒΐηΟ Οίβ ί,βΜβη 1ή*β„ Μία* βϋηώβη; νο°η ““η 

ΠΙΤ ΗΓίβ " βΛθΙ1ηβη· Βίβ ΒίβΗθηΟβη Βί- 
'1β 311111611 (η1<Λί ΡβΓΐβη§[088ηιηίβ) 8βΙΜ,ι·3ηηβ Νίη,Ββη, οίη Γ08ίΓθ1θ3 
ΖΖΤΖ ηη6 β1„ 8βΠ,1>Γ8ηη08 ΟηιορΗοποη, ά88 πΑ Κηβαζβη ίη 

££*· 1368 ΙΑ* ίδί. δί0 ω,βη Ϊ1ι,·β ηΑΐβ Ηηηά ίηι 

ΚβάθββΒΐηΒ νοι· <ί0ρ Βηΐϋί θΓΗοΒβη; ™ί άαη νοιη Οβη&ηά νβι-ΐιϋϋΐβη 

*Γβ8βη Ββιάβ βίη £€8οΙι1ο88βηβ8 ΒηοΗ, 038 ίροίζ 6θγ ΖβιβΙο- 

Ι!ηΤ άΤΗ μ ΡθΓΐβηβΙηίί»88«Ί8 Ιρβηηΐϋοΐι ί8ί. ϋηίβρ 8βηι ρβοΜβη 

^Γηηβη6 κΛ “η 1161168 ίη ΟβρΪ^ 
ιοδηητηυηβη Ρ&τίηιηβ άβδ Ηιηΐβτβηιικίβ δίοΙι^αΓ. 

βΓ Ειη£αη£8ΐ)02βη ζα άίθεβΓ Αρ8ί$ Ιίηία* <2βη υηΐβΓβη ΤρΠ 

Ξ *?·»”ί,Γ' *"κ” *·“*«·* ^ - ™“ 5Ζ η 
ΙΖ -ΡβΓ βη νβΓΖ1βΓίβΙ1 Ρογο8 η6βρ βίηβπ, 6ηηΜροΛρ8υηβη Οβ- 

ΤΟΡ ηηΐβη £ΡαηΘΙη, Οηρϋββρ Μ8β5ΓΜηβιη Ηίηίβ^πιηΟ; Γ,Ζΐη 

8ίηά ίη ΒβηΙίΓβοΙϋβρ Αηορ<Ιηη§ άίβ ΚβΒίβ βίηβρ ΒβΐδΛπίΐ : ^(Τμλ 

Αηί άβρ 0Θ§βη8βί1θ ίβί 6βρ νοη βίηβηι Ρβρ1ηίπι6η8 ηπι8β6βηβ, Ιαρίΐοδβ 

ΚοίΓρ Ρ ΤΤ·β βηΰΤ Κ^Γ 6Α8Ηβη; 3>ΓΜηβ **«<*« ώ 6ορ 
ΚορΗιωι-Ρβρίιβ ίροηηβη β6βηεο ΒοοΙροΗβη ν4β άβδ Οβ1ιβη8β βίηβρ Κγο- 

ιηΙηΤη άβη ρ'Τ^ <3αη1ί:θ1ΐ5Ι·ί1αη’ υη<1 Κη1ρ8 ηηίβη βρίρβηηί 
“ Ρθΐ1β1' υη<-1 άβΓ ΗβΠ61·βη Ρηρ6β βΒβηωΐ. βίηοη Ρορ08. 

^8 Ιιβ§ί ηαίιβ, άιβ ΒβιβοίιηίΙ βίδ [Κωνστ]Α(ν)ΤΗΝΟΓαΐ ζυ Ιβδρη ήηά 

ξ„ Γ„κ“'Γ“η "ηΐ η*“ »■·>■·” β1, ε;ϊ; 
6 ιοίιβη 03Γ8ι611ηη8 _ ηβ5βη6ίη3η<1βρ βίβίβικί, ζ^νίδοΐιβη 8ίο6 0&8 

■ Ζ „ -1ν“61η “οϋβΓίβη ΑηίίΡθίβη (Κοηδίηηϋη β18 Ηβϋβρ 

Ιβρ Εηκ^ι,Ηιοϋ-ΚαροΙΙο ΒθίΟβ ίη νηρΒοΗίβΟοηοη Νίδοΐιοη νοη Β8- 

1 ■ ·Ι. I 600; νίΐ. I τ47 ί η ρ „ ι, · 
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Ιΐ8ΐί.ιη δ&πι&ηΐφ Ιειίιββδί 1 ϊΐηά νΐβΠβίοΜ δυοίι &η Λ^θΓδοίιϊβάβιΐθη δίθΐΐβη 

άθΓ δίΐΛνβηά (268 ΝοΓάδοίιΐίίδ νοη Οϋΐΐη οΙθΓβ 4 2) ΐϊϊβΚνί&βΙι ίη Βοηοη 

ΛΥΙΘ ηΐΘΓ νοΓ, ηδΓηΙίοίι ηιίΐ Ηθίοηη Ιίηΐίδ υηά Κοηδί&ηίίη τβοΐιίδ 3 ίη άβΓ 

υη^βιί νοη Εΐβνρη ^βίβ^βηβη Αροδΐεΐΐίίροΐιβ, β})βηίη118 ίπι Βο§βη νοΓ 

°6Γ (θιηζι^θη) Αρδίδ *, ίιη Είη§ηη§ ζυηι δϋάδοίιίίί (Ιβη άίθδβι* βη§ νβΓ- 

δβϊίβ νοη άβη ^βηείαηάψβη ΚβϋβΓπ ΡΓοΙίορΐοδ ηηά ΚοωίΜΐϋηοβ (1&3 θϊπθ Υογ- 

ρ®*?1η ,β5 ΡΓ(1β8 αηά άβΓ ^ηζβ ΚβίίβΓ (ιηΐΐ 8Ί6ίο3ιβΓ ΡιιΛβ ΚβΐάβΓ 
άβ βΐιβτ ί3.η> &Ι8 \Υβιβ), ΆΧΙΪ ά6Γ δϋίΐδθίΐβ (ΙβΓ η&ο)ι Γοοίιίδ ΓθΐΙβηίΙβ Ευδί&ίΐιίοδ 

&υί Γοί-βπι ΡίβΓά. ΒβίδοΙίΓίΓίβη Ιια^β ίοΐι ηίοΜ θΓΐίηηηί. 

1. ΤΗ. 158. ΟΒ Ηβδίΐβδ Ιηΐβτρρβί&ίίοη (ΙβΓ 1>βΐάβη νοη 3. I 586 - 587 ηίοΐιΐ 

^ Ηθΐ1^βη ™ νοη ΜβγΙ* ίη Ζίΐνβ 4 (Κ. I 143) ζαΐπίίί, βΓδο^βίηΙ 
α^ΙιοΗ, άΆ 68 άιβδβη Τ^ρ δοηδί ηίοΜ ^ίΒΙ; άηδ ϋίηάβιη άβτ Ερ&υ κΐ Ιίβίη αυδΡβϊ- 

οίιβηάβδ ΚπίβπαηΊ, νρΐ. ηβμβτάίηββ ΡβτβΒίβνβ *Ι* ΚηίδΟΓΪη ίη άβΓ δηάαρδίδ νοη 
Β&ΙΙι ]ί9^& Ιαίΐδθδΐ: Ν. ΤΙιιβΓΓν, ΟβΛ. ΛγοΜοΙ. 24, 1975, 183 - 189, Νγ. 14. 

2. Ν. υ η (I Μ. Τ 1ι ί θ γ τγ, Ο&ΐι. Αγ<Λ6ο1. 15, 1965, 97 - 154 

3. ΙβΓρΙ^ηΐοη (3. ϊ 125 Αη®. 2) ηηηηΐβ ίη Κ^ρρ^οΐαβη (Ββ ΑηοΓάηηη^ π,Η 
Κοηβίοηΐιη Γβοΐιίδ υηά Ηβίβηα Ιιηΐκ ηοηηαΐ, Ν. ηηά Μ. ΤΜβΓΓ7 {?ΓΙι. 107) βΒβη Βίβδο 

δΐηά Βοίάβ βίΑνη «ΙβίοΗ Βαυ%: Ιη άβΓ δζβηο «ϋβ ^αηά- 

^ ^ Κ7κκ Μ^ί*6 ίδί Η6ΐβη3 ΗηΙίδ ίη άβΡ ΤΚ60ΐ0ΐ<0δ- Κηροϋβ (3. 
I 125, Η. II νορ ΑΒΙ). 124), Μ Νωατ (3. I 182, Ταί. 40 - 2, Κ. II ΑΜ>. 13, 15, ίηΐδοΐι 
ίιη ΒμπμμΛοιΛϊΜ υογ ΑΒΙ). 1), Το^ΐι I {3. I 267, Ταί. 67-2, Β. Τηί. 48 Η II 

8/’ 83’ ϊ:Ιδ(ί ,ίϊη Καιιηΐ5ο1ι&υ1)ίΜ ν0Γ Α*>1χ 61, Υ. 87), αδΓβΓηβ 21 (3. I 
* 5* „ " 3» Τ 111 6 τ*7> ΟιηηΒ&Γίοη Οηΐϊδ ΡαρβΓδ 29, 1975, 75 - 111 ΑΒΒ 

Τ&ί· 133 - 4’ Β-Μ-.54, Ν,Κ.,ϋη, υηνβ^ίοϊοίιΐϊοΐ,θβ 
ϋηάθΐ <3θγ Κ&ίηΓ Οογοπιο (Κηρρ&ΒοΙίΐΘη) (ΙδΙαηΒη] ο.3.), Κ. δ 6 η ηι β ζ ά ο £ 

ΟαρραοΙοοια (Ιζγώιγ - ΜηηΒηΙ ο.3.) 31), Υηδίιί Κορ ^ίΐίδεδΐ (Ν. Τ Β ί ο γ γ ν Μό- 

τΤμΓ Γΐ1· Αη1ί&Γα 1974’ 193 ■ 206) Τ&ί· 82) ΠΩ(3 Υΐ1αηΐ1 Μ1ί5β ίΓΏ ΡβΓΪδίΓβΐηα - 
;„(ίΛ0ΓΛ ^■1*ηΓ105δ’ Υδη υη<1 Κ· Μβαΐ,βη. ΤυΓΐίβ7, Εοηάοη 1959, ΑΒΒ. 

ΓΤυ1βη1ί 1η: Α· ΟηΒΓίβΙ, Νί^άβ Τηπίιΐ, ΑηΙαίΓβ. 1962, Αηΐι&η# II 

ς(?· ^°7’Τ®?· ^3;Ε; 111 ΑΜ)· 498’ κκ· Ρ1ιοίο 62, 63), Γβοί)1δ ίη Μβητβπι&ηβ (3. Τβί.’ 

η νΐ«* Τ,Ρ ^2!°)^ΚταΓ8ί1ΐΙζ ί,Τ' 1 4°°’ Ταί' 103 _1’ Ε· 11 ΑΙ,Ι)· 239)^ Είπιαίι 
1 ' " 4’ Η· 11 Β^ΐίΐδοΙιαιιΒΙΜ υογ ΑΒΒ. 160), ςατιΜι (3. I 457, Τηί 

4 9'4’Ε·^ 194)’ Τ9·Μα!ι ϊζίΙί80 (*■ Τί>ί· 186 - 3, Κ. III ΑΜ). 433, 436), Αςιΐε 
&&Γ&7 (Β. Ρ. δ ο 1ι ι ο ΠΊ 6 η ζ, Ιδί&ηΙ). ΜίίίβίΙ. 23 - 24, 1973 /74, 233 - 262) νίβΐ- 

ΑΤη ^ν>Γ6ΐ1ί ί (<Γ' Π 3°4) 5°^ίβ Πα°ΐ1 Εβδ11θ ίηι νοη Οηνιι§ίη (Ε. ΐίΐ υογ 
δκκ' ?αο ’π,ΐ ΚδΓ§1 1{ΐ1ι8θ (Ε· 111 νοΓ Α,5ΐ)· 468) «ηά δοπΛΰΙΙύ Ιίϊϋδβ (Κ. III υογ 

ΤΤ~' κ ;7ί· δΐ5βΓ Ηβ1βη3 ΖαβΓδ1)· ϋηΜβΓ 8ίηά ®ω*ββ1β Αηδ·α1οβη άβΓ Νατ- - ΖΤ7·I η τ τ (<Ι· 1 257) 80™6 9110)1 87πιβοη-8ί7ΐίί- ΚβρβΙΙβ 
. Ζ / ?* ;Γ· 555 οίΪ6η 1ι1βιΐ3ί> 013 <ίίβ δΐοΒΐ 4118 (ΙβΓ νο&βΐ- ΟάβΡ ΡΓΟδΟΐΐρβΓδρβΙί- 
Ενβ 181 (ηίοΜ βΓΐίβηηΙι&Γ Ββί ΚΚ. ΡΙιοΙο 39). 

4. 3. II 65 ΑΜ. 73. Μ. 150 -1, Η. III υογ Α56. 403. Ιπι Βοδβπ νοΓ Λθγ 
ωρίαρδίβ άβτ ΙΊιοοΙοΙιοβίΜρβΙΙβ ηοΙίβΓίθ ΙβΓρΙιωίοη ζ«’βί (ινβίΡΙίοΙίθ) Ηβΐΐϊββ 

Τ 6 ,β 8Μ0ΐ,β> “ °08ίαη1ί! Ο· I 122). Αη^Μ,Ι* ίβ8 5θ1ιγ ΒοΜβΛΙοη ζ„- 
ζίωι* 1β»βη 810(1 οποΐι Ι,ίβΓ ΚοηίΙαηΙίη ι,η<1 Ηβίοη* ηίοΜ «υδδοϋΐίβββη. ϋί,β 5οί<1β 
ηη αβι ννηη^ ΒβΓβιΙδ νοΓ^οπιηιβη, 1>β80§;1 λνβηί8·; ν8Ι. ηηίβη υηΒ Ο Ρ 8 ο Β ΐ β- 
ηιβηζ, ΑΓβΙιηοΙ. Αηζ. 1970, 253 - 273, δ. 265. 
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' Γ Γ Λβε^]1'“ '1βΓ6 4 ' ίιη «*«<««» ϋαΓο^βη^ νοηρ ΝβΠΛβχ ίη 
Γ Ναοδ νοη δβΗι Ιαίη,β 2, ιιη ν^ίΛΙχ^βη υηίθρ άερ Κυρρεί ίβ8 Τρί- 
ΙεοηοΗοδ νοη ΟρΙ.Ιεογ (1293) « 8ο^ίβ η** ΚεεΟε < 1ω Βο^βη ύβρ ζ™ί- 

ηη ΓΓ Άη ά6Γ ΝθΓίνν3η<1 ί68 Νοι-Ίβοΐιϊίίβ ε168 Ιεΐείηβη Ββΐΐί-Κβοβίδ 
Οιβ Αηοτάη\ιη§ νοη Εΐβνρ* .ηίί Κοηείβηίίη ]1η)ί3 υη<) Ηβίβηα ρΓΐ,ε 

„ , ειοί ιηι Βο§βη ζ™3ο1βη (Ιβπι Ν*ο8 υηεί «Ιβπι ΟηοΓ^ηχ νορ <1βρ 

ΗβιιρΙ·9ρ8ΐ8 νοη Τοϊεώ Π 5; οηΐΐω ί81 ίη <Ιίβ8θΓ ΗίηδίΛί ϋηηίδη ηήί 

Γ" Νΐ"0,1β ™ Μ'β8ΐίβίΙ 1168 άερβη σβχνδίΐβ βίηβ 8οη8Ι 

Μ Κ Μ ! η η “ Ια ίβ,'β 4 8Μίθ1ΐβ Αη°Γ^™8 ίΓ»8ί ·. Ιη ίβρ 
™ίΛθ ΒϊΗΐρϊ^βΓ βη§· νβπνοηάΐ : ϋβρ Κηίεβρ ηηά 

υ βρ , οί,εη, τιθΙΙθιοΙιΙ ιηιΐ άβιη Κγθιιζ ίη ηροίρορίίδοΐιβρ Ββάβη- 

νΖ’ νΤν” Κ!,Γθ1ΐβ (&η11“ ^ 4>’ 8"! ΝηΠΙβχ ίη «1β„ 
, (3«Μ. Μΐ36), μ,β άβ88βη ΙΥβΒ^ρ,η ίη άβη Μίίίβίροη,η (ΟΠηΙεογ) 

ηηά οη8 ά.β86ΐη ίη <Κβ Αρ8ί8 (ΑροΒίβΙΜτοΙαβ, Τοίβΐι Π ηηά ΕΙβνρ* III). 
Ηιερίβρ 8β1ορβη ηυοίι ϋβ Ζν/ίοΜ άβρ (Μνεϋηά εΐβδ δίΜβοΗίίίΐϊ νοη ΟϋΠϋ 

.ΓηΓ '" ,18 1 1ΐΛδ ν0πι ΑΡ“^ο§6η (Ηθίβηη 1ίη1ε8, ΙνοηΙαηϋη 

ΗρΙ Γη Γ' δ^—8^^-Κ«ΡβΠβ ω Ζϋνβ ιηίί Κοηδίηηΐίη ηηεΐ 
Ηείβηη βίβ ΗηΙΜι^ηρβη βη άβρ Νηοδ-Ρίηίοη,ΐείβοΐεβ δγηιηιβίπ8ο)ι νορ (Ιβρ 

ρ8ΐ8, ζινιεοΐαεη δίοίχ άεη ΟδίηΓηι (1β8 ΒβοΙεβηΙεΓοηζβδ 8; ίηι Κυ5ΙιιΙε νοη 

8Μιθη 816 8°8ω’ ϊηπιϊΙΙβη άβρ ΚίροΙοηνβΙβΓ «η άβν Αρ8ί8- 

Ββί,η Κηίδβρηηπίθη νβπηίβί ιηαιι ε188 βρ8|,β ν; 8ηάβηνβίΙί? ίβΗι 

■>' £ “Γ ."· Τ1,ίβΓΓ3Γ’ θΒί1· ΑτοϋέοΙ. 15, 1965, 97 - 154, 3. 102 
ΙΕ., ΡίοπΕδριζ ηηΟ ΑΜ>. 5, Β. ΤαΓ. 80, 81, Η. II ΑΜ>. 38 - 40 44 τ Λ ί * ρ 

Γγ, Μβ1αη§ϋ3 Μαηδβΐ, Τβί. 83. ’ 1 6Ρ 

,.,,3; Γ Α1)ί)· α ρ· 8 ο 1ι ί 0 Μ β η ζ, ΑγοΜοΙ. Αη*. 1969, 216 - 229 ΑΜ> 

ΓΓί^Γ4"ί. 8)· Ν·τ,,ί0Γ^ ο—ηο8κ8ρ1ροΓ5 29;Γ1' 

4. Κ. III νοΓ ΑΙ)1). 444; ν§·], ί. II 277 
5. Τ. I 316, Τ8ί. 85-1. 

6. <1. II 181. 

7. ΤΙιίοΓΓγ, (181), ΑΓοΙιβοΙ. 15, 1965, 97 - 154 8. 103 

8· 3· 1 555; ν^Ι. ΚΚ. Ρΐιοίο 39. 

< ι,. 9· ίηΙ ,522\Κ· 111 ν0Γ Α1^· 302. 0. 3οίΐνβί (ΡΓίναΙπιΐί,ίβίΙ. ν. 15 1 1978) 
ΖΤ Γ^15ΐί1,8810η> 0}3 68 ^βΓ νοη πϋρ ^βη 4ογ νοη άβι* ηβοΜβη Ηαηύ 

"ΓΓΓ “ 8°Γ"6 818 ΜΛ°η ηίοΒΙ 
η ,Ιερ Αρ·ΐ8 νοη Ββριη Ρβρβ 1£ί1ίδ68ί ΚοηΒΐηηΙίη Ιιβη,ΐεΐη Ιίοηηβ βίεδ ΙαβΙ β|0ι, 

Γ&'ΓΓη <1βΓρΚ0Γθάθ0ΐί,ΐηϊ) ηί°Μ “880»1ί<!β“. ιωοΜ ώβΡ δοΕ^ωιΙη 
Γ' ΓόΐΓίΓ Γ’*υηί ^ ο^ω νβηββ-’ 

°ί' γ“γ Ηβ1β“* ρηαΐζΐ, δοηάβρη ηιίΐ ΟπιηιηβηΙβη ΡβηιηΙΙ νναι-ύβ ΑΒ Είη 

» Γ”η Κ"η8ί“ΰη “?β1’ί”<Λ “°Μ “ °ώ>βΓ ΡηΙ.βΓήηΓίη Γήΐ 
8βΓ νηοΜι^οδ ΟΡ)βΙίί ίη ίΙβΓ γοοΜθπ Ηηηά ίΓΗ^βη. 
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ηιΐΓ οΐαβ ν άβν βΓδίβη δϋΐιβ (ΜβΓγβιη&ηβ ι, δβΗι Ιίϋίδβ 2, ΟοΓβιηβ 

28 3, ΕπδΙ.&ί,ίιΐθ8-ΚαρθΙ1θ4, ΜβΐηθΓ Ββΐϋ-Κθ^βΐ5, Οδί\ναη<1 άβδ δϋά- 

δοΐπίίδ νοη Οϋΐΐϋ άβΓβ 4 β, Υιϊοηΐι Ιίϊΐΐδθ 7, Βηΐι&ηίη δαηιαηΐ^ι Ιίίϋδβδί8). 

Είη Μοίΐν ίϋΓ (ϋβδβδ δϊη§ιι1&Γβ ϋβίαίΐ ιηδ§' πι^η ίη <ίβΓ ίοΐ^βηάβη Εί^η- 

ίηΓ βΓΐίβηηβη: ΤΗ, Ηαδ δίαΐί ΤΙ ηηοίι δοηδΐ νβΓΐ)ΓβίΙβΙ ίδί (ΜβΓγβηι- 

ηηβ9, ΤοΕηΙι IIΙ0, ΕαδΙ&ίΕίοδ-Κ&ρβΙΙβπ, ΜβίηβΓ12 υη<1 ηιίίΠβΓθΓ Ββΐϋ- 

Κθ^θΙ ι3, Τ&ΙιΙ&Ιι Μϋδβ 14, Υιίαηΐι Εϊΐίδβ 1δ, ΒηΗ&Ηίη δηηιαηΐι^ι ΙίίϋδβδίΧΰ), 

ϋηάβΐ δίοίχ ηΐδ Εί^ίηΓ^ ίη Κ^ΓηηΙιΕ ηηά (>πΕ1ι Είΐίδβ 17 υηΐβρ άβΓ 

Ε^ηί,ιΐΓ ίϋΓ ΤΑΝ. Ιη ΕΙβνΓΒ III ίδΐ άίβ Εί^ΙυΓ ίηΓΤΗ δρίβ^βΙΕίΙά- 

Ιίοΐι, πιίΐΐιίη νίβΐΐβίοΐιΐ δβΐίβηνθΓΐίθΙιιΙ νοη βΐηβΓ ηηνβΓδΙθηάθηβη νοιΊ^ηβ 

αΙι^βδοΕΓίθΙιβη Βθγ ΒηοΚδΙβΕβ Α άαπΐΕβΓ δίβΜ &ηι Ηηηάθ βίηβΓ Ζβΐ'δίο- 

1. I. I 246. 

2. Ρ. ΜοΓηηχ ίη ΙΕ. 32, 36, Κ. II Αϋϋ. 38. 

3. Ταί. 133-4 μ. 1 482 ίιτίϋηιΐϊοίι ΚΟΝϋΤΑΝΤΙΝΟΟ), Β Τηί 54 Ρ. 
II Αϋϋ. 250. ’ ’ 

4. I. I 600. 

5. I. II 277. 

™™Τ1Γβ”?’ αΛ· ΑΓ0ω0)· 1δ· 1%5’ 97 -1δ4' 3· 103· ^8™ ΚΟΝΟΤΑ- Α 1ΙΝΟΟ ιπι δηάβιη^η^. 

ν ρ Λ* ϊ·1τη^085’ Υ&η υη({ Μ3η<'Γ&η. ΤυΓίίβγ, Αϋϋ. 157, Τ)ί. 106 - 107, 
Τθΐ. 53, Κ. III Αϋϋ. 498, ΚΚ. ΡΙιοίο 63. 

8. Ήι. 158. 

9. ^. I 246. 

10. ί. I 316. 

11. 3. I 600. 

12. I. II 277. 

13. I. II 304; βΐηζί^ϋΓ ΕβΗ πίΒ ω, δοηδΐ δίοΐδ ο. 
14. .1. II 324, Ταί. 186-3. 

1ο· Ινιηι·οδ8, Υ α η ηηϋ Μ 3 η ί γ 3 η, ΤιιιΊίβγ, Αϋϋ. 157, ΤΙι. 106-107 
Ταί. 53, Κ. III Αω. 498, ΚΚ. ΡΙ,οΙο 63. 

16. ΤΙι. 158. 

17. 3. Ταί. 103 - 1, 129 - 1, Κ. II Αϋϋ. 239; ηιιββΓϋβιη ΛνοΒΙ ίη Υιίδυί Κοο Κίΐί- 
8681 ’ 'νο~νοη ™6ΓΙΧ Μβΐηη^βδ ΜηηδβΙ, ηίοΐιΐ ηοί.ίβΓί — ΙΐηΚδ νοιη Κορί ηοοίι 

[ό ά]ΓΙΟ€ ΙοδϋδΓ ϊδί υηϋ ίοΐι ΓβοΙιίβ ν0ιη Κορί ζη θΓΐίβηηβη ^3αιι1>6. Υ^Ι. ϋίβ 

ηΐιηΐίοΐΐθ Εϊ§:31ιιγ αηΛνβίί Κοηδί,αηίίηδ ΐίη Τπΐίοηοΐιοδ νοη ΟΓίαίζδγ, ΕΟ.,δβρα- 

ΓαΙυπι 8. 15. 

18. \νιβ νβΓδΙηηάηίδΙοδ — νίβΐΐβϊοίιί νοη Αηαΐρίιαϋβίβη — δβΐϋδί ίη άβηι νίβΐ 
ρΓ3ΐβηΙιοδβΓθα ΕβΙίΟΓ νοη Καΐ'ηηΐιΐί Κίϋδθ ΥοΓία^βη ΙίορίβΠ νηαΜβη, ζβί^βη άονί 
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Γϋπ^βζοηθ, (Ιϊθ 68 οίίβη Ιϋβί, ο!> θγ ηιίί βΐηβιη Τ νβιΊιυηάβη ^νατ; βίη Ν 
ιΐϊΐ διηηβ άβΓ ΤΑΝ-Εΐ£8ίυΓ άβΓ δϋυΙβηΙοΓβΙιβη Ιίαηη ζ\νβΓ Ιεβαιη νδΙΙΐΒ 
ζθΓδίοΓί. δβιη, ίώθΓ β&βη&ΙΐΒ βΐηβηι ΚορίβΓίβΙιΙθΐ* ζυηι ΟρίβΓ ^βί&ΙΙβη εβίη. 

Ηβοΐιΐδ ηβΐιβη άβιη Νίπιΐιυδ άβΓ ιηυίηΐίΐβΐΐοίιβη Ηβίβηυ πφ βίηβ 
«ο ιΐϊΐ&Ιβ, 1ίΓ&ίΐι§-ΐ3Γ3υηβ 0β\ν8ηάζοηβ πήί ΒβΙην&Γζβη ς>υβΓ8ίΓβ1ίβη (Ρ81- 

ίθη.) ηυβϊι οί>βη. ΗίβΓ^θί &8ηη 68 δΐοΚ υιη άβη Απηβΐ νοη Ηβίβηυδ 11η- 

. . ’ η&οίι οΒβη ^ββββΙτβοίΛθη Αιίϊι Ιιαηάβΐη. Ιη (Ιθγ βρίιοΐιβηθη Ηυηά 
κοηηίβ δίβ ϋΐιηΐιβίι Λνΐβ Κοηδίδηίίη 1η ΤοΙκθΙι II ι βίη Κγθπζ οβίηιΐίβη 
ΙιβΒθπ. 0^6§βη δρπβΐιί, ά&β 11ιγ δοΐιη άοΑ άω Κγθιιζ 1η δβΐηβΓ Γββϊι- 

16 η Ηαηά Ιιαί υηά άιβδβδ Οβίυΐΐ 1)βΐ Ηβίβηυ αηάβηνβίΐίβ· ηήηβηάδ 
νοΓίίΟΓηηιί. ΒβεεβΓ άυροΐι ΡαΓ&11β1ΐ3βίδρ 1 βίβ 1)β1β§ί \ν&τβ βίηβ Ββΐίοη- 

δίπικίιοη ιπι διηηβ νοη 0111111 (Ιθγθ 4, άβΓ ΑροδίβΙΜΓβΙιβ, άβ8 Τηΐίοηβϊιοδ 
νοη 0Η&1α>γ υηά άβΓ ΚιηΛβ νοη Βδπίδβ, νο άβΓ ΚηίδθΓ υηά δβίηβ 

ΜυίίβΓ ^βιηβιηδβπι ιη άβη ΙιοβΙιβΓίιοΙιβηβη Ηηηάβη βίη ΚΓβυζηιβάαΙΙ- 

οη ιηι Ββλνοΐδβζβηιί Μίβη 2; ϋίοηο^εφίιΐδοΐι νβηναηάί ΐβί Υιΐηηΐι 
κιΐΐδβ, ηη άβΐ’βη δϋάχνηηά Ηβίβηη υηά Κοηβί&ηίΐη Εβίάδβΐίδ βΐηβδ Ρυ£- 

βίδβηίοπηι^η ΡβηδίβΓδ Βίβΐιβη υηά άβΓ Κώβτ ιηΐί 8θ1ηβΓ Γββΐιίβη, 
πβ ΜυίίβΓ ιηιί ιΙιγθγ Ιιηΐτβη Ηαηά ηυί βίη ΙίΟδίδ&Γ νβΓζίβΓίβδ ΚΓβυζ 
οηβΓηηΙη άβδ ΡβηδίβΓδ \νθΪ8βη 3. 

Ιη Ε1θ\τα III Βα^ί (Ιθγ ΡίβϋβΓ ιιηίβΓ άβιη Κ&Ιβθγ άβη Νΰηβηβ υηά 
άιβ οηθΓβ ΟβδίβΙιίδΙιαΙΒθ βίηβδ (οάβΓ βιηβΓ) νβϋθΓβη Ηβΐϋ^βη, άίβ Ν*οβ- 

Οδίλνηηά &υί άβηι Ζ\ν1βϊίβ1 ζνάδοΙιβη (Ιθγ ΝθΓά\ναηά ηηοϊ (Ιθγ Ιίηΐίβη 

ΛθΓ Η^ί'Τθχ1 ιηί1 ΧΟΤΗΝβ\αΙΙ ΕΟΤΑΗ {«*/«*) υηά ΧΕίΧΑΤΙΙ (= ή έσχάτη), 

βίδο Η δΙδΙΐΑ υηά λτ δΐϋίί. Η (βίηβ νθΓδοίίΓρϊΙιυηβ·, άΐο 
ίη ΕΙβνΓα ΙΙΓ &18 

ντ ζυ Ιβδβη ΚΟδΙαΙίβη »ΟΜβ, 5ο ί&β άβηη βϊπ , ΓβΙιΙβη οίβι- ίη ά6Γ Ιί^ίαρ 

εηΙΗ&Ιΐβη δδΐη ιηηβΐβ), ηηί <1βΓ Να.ηβ ΠΑΛΑΧΗΛΟ (βΙαΙΙ Μηΐηοΐ,ίηδ) ίϋπ 4οη Ργο- 

ρΐ,οΐβη Μαίβηοΐη, «1» Π ΒίηΗ Μ μ. I 404 - 405, Τηί. 102-2, 8οηη^<1αέ, ΕαρρηΟο- 

“3/)· Ρίΐΐβ Μ Ν. ΤΙ,ΐβΓΡΛ Ηβν. ΕΙ. Βγι. 26, 1968 337 - 
366 8-Β^η Κθίϋθ Λ ΟίίβΓΓ. Β^ζ,ηηϋηίδΙίΙί 22, 1973, 251 . 279, Αηιη. 48, ϊβϊ- 

Μ„Ρ„ °ωβη' ίι(! ΡοΐΊδίΓβηιη-ΚίΓοΙιβη Μηβ ϋΐ,βι· άω ίη ΚηρρηάοΜβη ϋΜίοΙιε 
Μββ Κιη3υΒ|βίιβηάβη θΓθιοΚΓηρΜθίβ1ι1βΓ ηηί,νείΒοη. Βίβ «ΗΙΙβΡβίβη 83η-Β188-Ιη<ϋο8 
ιη Ρηηηιηβ βδηυίζβη ηοοίι ΕβηΙβ Ιαίείηίδοΐιβ ΒυοΙίδΙαί,Εη «18 Οίηηιηβηίθ ίη ίΙ,Γβη 
Αρρίι^υβ - ΑΓΟβιίοη, ννοΒοΐ δοϋθηνθΓΐίοΙίΓΐβ ΕοΓηιβη Ιίθαίΐο· δΐηά 

1. -I. I 316, Τ&ί. 85 - 1. 

1965 η',ΎΆ4, Τ' Ύ, 150 ' 151 ' Τ 11 1 ” Γ 031,. ΑτοΜοΙ. 15, 
1965, 97 - 1ο4, δ. 102. \$]. ααοΐι ΟΓίαΙίδ^ : ΕΌ. Α1>1>. 17. 

ίη λ ^ Κκη·ΓΟι"»;· ϊαη αηά Μ3ηΐΓί“>. λ». 157, Α.Α. ταίβηί, 

ΡΙιοΐοΙ" δ"8 ’ Λ'έ<1<5 Τ3ΓΐΜ’ Τίΐ' Τ8ί· 53’ Κ· ΠΙ Α1>1>· 498· ΚΚ. 
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Αρδίδ ιη ΗοΕβ Κοηδΐ&ηίίηδ βίη ΓοίΙχΓαυηβδ ΟΓηαιηβηΙ δίβΐι ΙίΓβηζβηάβΓ 

ΙιοηζοηΐβΙβΓ ηηά νβΓίΙΜβΓ Ειηΐθη Λνίβ βίη ΚοΛ^θίΙβοίιΙ. ΟίιηΓ&ΙίΙβπδϋ- 

δβΙιβΓ ίδί ά8δ ΟΓηαιηβηί ηιιί (Ιθγ ΝοΓίΙ^ηηά όδίΐΐβΐι νοτη Γβοΐιΐοη ΒπγοΙι- 

§αη^ 1η άΐβ ΝβΒβηΙίηρθΙΙβ. \λογ βΐηβηι ΓθδηΙ)Γ8ιιηθη ΗΐηίβΓ^πιηά χηίί 

δβιΐΐιβίι ηηδίηβΐιβηκίβη ΓοΙδϊ&ιιηθη Εΐηιβη 1ιβ£βη δβΐιρη^ δρϋζβ ΕΠιρβοιάβ, 

λνοΐιΐ βιΐιηΐίβη ζ\νβι §ιαηβ νοη Ιίηίεβ ηηίβη ηηβΐι ΓβοΜβ οΐχβη, νβΓδυιηίβη 

(ΙιΐΓβΙι βίη ΓοΟ)Γ&υηβ8 νοη Γββΐιΐδ ηηίβη ηαοΐι Ηηΐίδ οΙ)βη; βδ Η&ηάθΐί 

δίβΐι ηιη βιηβη Αυβδβΐιηΐίί ηηδ άβηι ΟρηηηιβηΙ «οβιβίβδ βηίΓββΓοΐδβδ» *. 

Αηϊ (Ιθγ ηυΓ §γο!ι ^β^ΐαίίβίβη ΡΙ&ίοηάοίΘβΙίΘ (Ιθγ ηοΓάΙίβΙιβη Νβΐιβη- 

ΕηρθΙΙθ Βιΐάθί βίη Νβίζ ^θΙΙχθγ Εΐηίβη ΟηθίίΓαίβ, νοη άβηβη ]βί1β8 ζϊνβΐίθ 

βίηβ Γοίβ ΚΓβίδδβΙιβΙΙίθ βηίΐιβίί; ζυηι Τβϋ ϋβ^βη ™ίβΓ6 (οοΕβΓίηΛβηβ) 

“7. Είηΐβη 1η ίΐβη (^ρηίβη. ϋαδ Ορηηηίθηί Ιδί 1η Κ*ρρα- 

αοκΊβη υηά &η(ΙβΓ8^ο ζη νβΓδβΙιΙβοΙβηβη Ζθΐίβη νβΓίΐΓθίίβί ηηά (ΙβδΝνβ- 

§βη ζυ βιηβΓ ΕιηοΓάηυη§’ άβδ ΟβΙίΟΓδ υη^ββΐ^ηβί. ϋβη δυάζ^νιοΕβΙ άβΓ 

Οδί\νηη(ϊ άββ Νβΐιβηδοΐιΐίίδ (αίβο Γθβΐιίδ νοη <Ιθγ Αρδίδδίΐηυη^) ΕβάββΕί 

βίη Νβίζ ΓοίΙΐΓ&υηβΓ Εΐηΐβη ηυί §Γ&υβηι ΟΓυηά, ά&δ Οδίβηάβ άβν δΜ- 

Νναηά ςιιωίΓΛΐθ^υΒ ΕΤοΙιβΓβη §β\^βη Εϊηΐβη, ηυί άβΓβη ^ΙΒβη Ιηηβηίβΐ- 

αβΓη §βΙ1ιβ ΚΓβΐ88βίιβι1>βη ϋβ^βη. Εθγ Βο^βη άβδ οδίϋβΐιβη ΟυΓβΙι^ηη^δ 

νοιη Ηηυρί - ζυηι Νβΐιβηδβΐιΐίί ίΓϋβί βίη Ορηηηιβηΐ ηυδ Γβΐηίΐν ^οίιβη, 

§β8οη\νυη§βηβη, §β1ί)βη, £Γϋηβη, -ννβίββη, ΓοίΒραυηβη υηά ΓΟΒβώΓαυηβη 

Βιηιβη. Β&πιηίβΓ Ιβί ηυί άβΓ λΥβδίδβιίβ άβδ οδίϋβΐιβη ΗηΙΙιρίβΙΙβΓδ (Ιθγ 

ΚορΙ υηά ΟΙιβΓίίδιρβΓ βιηβΓ Ιη-ηυηΓΟί ^βΜβίάβίβη ΡβΓδοη βρίιηΐίβη. 

. Βιβ 8ΙΏ 1368160 βΓΐιηΙίβηβ Μ&ΙβΓβι νοη Εΐβνίη III Ββϋηάβί δίβΐι τββΐιίδ 

ιη ηβΓ Αρβιβ άβΓ ΝβΒβηίίαρβΙΙβ 2. Βίβ ϋηΐίβ άβτ Ιιβίάβη βΓΐιηΙίβηβη Οβδίαΐ- 

ΐβη ΐδί βίη η&βΕ ΙίηΙεβ ^β^ηηάίβΓ, ηΐιηΙηβΓίΟΓ Εη^βΐ Ιπι ΓΟβαΙΐΓ&υηβη 

ΟΙ)6Γ- υηά ΙιβΙΙβΓβη (δοηβί ^βίβΙιί&Γδβηβη) ϋηίβΓ^ηηά; ΙυηίβΓ δβίηβη 

ί^βΙιυΙίβΓη θΑβηηί ηιαη άυηΕβΙΙίΓαυηβ ΕΙϋ^βΙ. Βθγ Νίπώυβ Ιδί ηΐβΐιί 

ιηιί ΡβΓίβη βιη§'βί8βί. ϋβΓ ΗΐηίβΓ^υηά ιδί οΕβη 1ι1αυ§Γ&υ, ηηίβη 2τϋη. 

Κββΐιίδ ηβί)βη άβηι Εη^βΐ δίβίιί ίΓοηίη! βίηβ 8τδΒβΓβ, οδβη ζβΓβίδΓίβ 

βΓδοη ιηι Ιαη^βη, ΓΟδάΐΐΓ&υηβη Οβ\νηηά, άβδββη ΑυββηραΓίιβη άυηΐίβΐ- 

Ι)Γ&υη δΐηά. Ειηβ 1ι18υ§Γ8υβ Ζοηβ Γββΐιίδ νοη άΐβδβηι Μαηίβΐ δβΚβιηί 

ζυιη ΗιηίβΓ^τυηά ζυ ^βΙιδΓβη; οϊι βίη άυηΙίβΙΙίΓαυηβΓ δίι*βίίβη αυΐ άβΓ 

ιη^βη δβιίβ (ΓββΡίδ νοιη Εη§βΙδ1ίορ£) βιηβη Ηϋ^θΙ Ββάβυίβί, ΜΒί δίβΐχ 
ηιβηί πιβΙΐΓ 88§βη. 

7 .*·. ^ ί.1.93· ϋ!®8βδ 86ίζ1 8ίο11 3118 Λθη §·βιηβΐηδ&πΐ6η ΡΙ&οίΐΘη (δοΗηΐίΙηιβη^η) 

™ βΓ ραΓοΙΙβΙβΓΚβώβη βτίθίοΐι ^οβοΓ Κρβίββ ηιϋ δβηι Καάίι,δ ρ ζυδαιηιηβη, δβΓβη 

ΜιίίβΙρυηΜβ άυροΐι άιβ ΚοοΜιηαΙβη χ = 0, γ = 2ητ χ = Γ ν = 2ητ 4- 1 ιηΐ<· 

η = 0, 1, 2, 3... δββϋιηιηΐ δίηά; ν^3. 3. Τ&Γ. 33-5, 

Βί“™δίοη6η άΰΙ' ΑΡ?ίδ α^Μίβη ηυΓ είηθ υηζηΓβΜωηάβ 
ρ1ιοΐο§Γ&ρ}ιΐ8θΙΐ6 \νιβδβΓ^&δβ, νοΓ αΐΐθπι ΐη δοΙην&Γζινβίβ. 
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Ώίβ ηϋοΕδίβ Ρβηϋΐβΐβ ζυ άΐβδβρ Μ&ΐβτβΐ Εΐβίβί άΐβ υηλνβΐί £βΙβ£βηβ1 

ΚΐΓοίιβ Νγ. 1 - ίιη Ηδοι ίδΐηαβί άβΓβδΐ. ΙΙχγθ Αρ8ί8 βηίΕΜί βίηβ Οββ8ΐδ 

Ββι άβν ΐβγβύΒ βιιχ Γβΐυίΐν ΕΙβΐηβρ αηββίβηάβρ Εη^βΙ ΐη βΐηβρ άβρ νοη 

β\τα III 8&ηζ ϋΕηΙιβΕβη Ηηΐίυη# νοη ΙίηΕδ υηά ρβοΕίδ ο,ιιί Οΐχτΐβϋ 

Εγοιι ζυδοΕρβιίβί; ηυοΕ αυββη ίοΐ^βη ΐη ^ΓδββΓβΡ δί&ί,υρ Μηριά υηά 

οΕηηηβδ ιιικί άηηη ]β βίη ίροηίηΐ βίβΕβηάβΓ Εη^βΐ ίιη Κηΐδβρορηηί. 

Εη^βηοΕίβί γοη ϋηίβΡδοΕΐβάβη υογ ΜΙβηι ίηι Εη^βίδ^ηά γάρΕΐ άη8 

ρ^ιηβηί νοη Εΐβνρα III άβΡβρί η13 ΑυδδβΕηΐίί (3θγ Ηηοι ίδηιηβΙ-Αρδΐδ, 

Ηιβρ δίοΐιβρ βίηβ 8θΙιγ αΕηΚοΕβ Κοηιροδΐίΐοη ζυ ΓβΕοηδί,ρυίβΓβη ΐδί. 

ιη υηίβΡδοΕιβά Ιιβ^ 1βάΪ£ΐΐβΕ άηρΐη, άββ ηυί άβη ηηΒβίβηάβη Εη^βΙ 

πη Ηηβι ίδηιαβί άβΓβδΐ ΡβοΕίδ ηοοΕ ζ^βί, ΐη (Ιθρ νΐβΐ ΕΙβΐηβΡβη Εΐβνρη- 

Αρδίβ πυρ ηοοίι βίηβ ΕΪ£ιιγ ίοΐ^ί; άΐβδ βρΕΙηρί δΐοΐι υηδοΕχνβρ αυδ άβη 

νβΓδοηιβάβηβη Εΐηιβηδΐοηβη Ββΐάβρ Αρδΐάβη. 

ΒβηηοοΕ ΐδί 68 ηΐοΕί δΐοΕβΡ, οΕ βδ δΐοΐι ΐη Εΐβνρα III ίηίδηοΕϊΐοΕ 

““ ϋο°518 1ι&ηάβ,('θ· Μ· Υιίβηΐι-Κίκΐιβη ΐη Οίά-βιαβ ΙΛτβη, ή 
βιοΜ άΐβ ϋεβδίδ Ββι Ρΐαίζηοί ζα βίηβιη ίδοϋβΓί Ιΐΐίοηβηάβη ΟΜβΙαβ 

ΓβάαζιβΛ ννβΓάβη Ιωηηίο ·. ϋίβ Ραβρβιίίβ άοτ ρβοΜβη Ρί8αρ - άη 

™1β “ηβΓ °6β8ί8 ·ϊ<Λωηβ3 άβτ Τ&υίβΓ - ί8* ηίοΜ βΛβΙΙβη, 

δοηθίηΐ 8ΐβ β]ιβρ ίροηίβΐ ζα βίβΐιβη, ^νϋΙΐΓθηά βίοΐι .ΤοΙίΒηηβδ ϊια Ηβοι 
Ιβαιαβ! άβΓθδΐ ννιβ αβίιοΐι Οιηϋίυβ ζατνβηάβΐ. ϋίβδ Ιιοηπίβ 1>βϊ Εΐβντα 

III Γαρ ειηοη βίβΐιβηάβη Εη8β1 8ρρβο1ιβη, άβε βΐοΐι νοη άθηβη ίη Ηβοι 

801361 I ηΡθρ (ΙογοΗ άΐβ ΖίνίΙΜβίάαη^ αιιίβΓδοΙιβίάβιι ιναράβ. ΕΙβνρ» 

ΠΙ βηίδρηοΐιί, Ηιβγ πιβΗγ άβΓ Ρβηί^ία-ΚΪΓοΙιβ άβδ Ηβοι ίδΐηαβϊ (ΙβΓβδί4 

ΐη άβτβη Αρβιβ άιβ Γβοΐιίθ ΑαββηΗ^αρ ίη Πχρβη αηίβΓβη Τβίΐβη βρΜίβη 

ΐδί. ίβΓρΙιαηιοη Ιχβίίβ άιβ ΚίρηΚβ 1911 πογ ί1αο1χΙΪ6 ϊβδυοίιΐ αηί Ιίβίηβη 

ΑρκίδΊβΙεορ ηοίιβΓΐδ; Ηββ«β8 ΒρραοΚ νοη «νβΓδοΙιινίηάθηίίβη Κβδίβη 

οηιβδ δίβΐιβηάϋη Εη§βΐ8. . άβρ 3αί βίηβ ϋβθδώ ζα ΐβζίβΐχβιχ δβίη ννίρά», 

“η< Ηιθ|1 ι!ΐ11 ίι,,' ΜιοΚηοΙ, 3ΐ3 άοββοπ Ρβηιίβηΐ βρ Πηΐίβ βαββη Οαίοτίοΐ 

1. ·Γ. I 30, Π 112. 

ΡΑιγϊΛ 2; Νϋϋίβηοπι^.· Ν. Τ )ι ΐ β ΐ' γ ν , ΜοηιπηοηΙδ ΙηΜϋδ άβδ Κέ^ίοαδ (1β 06- 

. οΐ ΜαΜΊιοαπ. Ν ο I ίο η (Ιο ΟβηίΓρβ ΚυΓ^υχ βΐ ΜοιίΜΐίί,οβδ πη α»ρρ9(1οο6 Κιι- 
Ρ^Ιγο. ΤίΐοδΡ ( ϋ III. Ονοίο, ΒοΛοηηο, Ρβπβ 1909 (Γγ»μ 1)Γ. ΤΗίοΓΓν (Ιαηίιο ΐοΐι ίαΓ 

Τ ΙαΓ, γ V Ζο'ρΤζ'^^Λ 8Γ1Τ ΠΐΓ,!Γ 'ηίΓ ΕΟη51 ηίίί11 ζ“84η8ΐϊοΙ.β0 Βί^ΠΗίίο,,); 
2? “ *:*α«%*· »971·5 ■ ν^' 23’ Η 11 *. ί·*· Λ«»τ. Βτ»ηΗηϋΙΐϊ ί*·, 1973, 2ο1 - -79, αϋ\\'θΐο]ιοικ] ΚΚ. 199: Κβτ&β 11. 

7„ ^; Ρ· ®0Ϊ1 'βηιβηζ, ΑΓοΙιαοΙ. Ληζ. 1970, 253 - 273, Αηιη. 80 

ΑοηηΊ· 8· *ο1ζ1 Ν· Τ 11 1 β γ γΟυιηΙΐϋΡίοη Οίϋίδ Ρ»ρθΓδ 29, 1975 75 - 

νΐ- ?ο"ο νν·Ε'·*1*,η· <=»*>· 24. 1975. 115 . 126, Αω 4 ·♦. ΚΚ. 199 : ΚαΓΗβ I. 
5. ·Τ. 1ί 112 - 113. 

0. Μ. Π θ 8 11 β^ΐί. ΟδίΡΓΓ. Ηνζ3η1ΐηΐ8ΐί1( 22, 1973, 204, Κ&ϋΐηδοί»βΠ)& Η. 262. 
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υηά (Ι&ΖΥάδβΙιβη βίηβ βββδΐδ ΓβΙωηδίηιΐβΡίβ. Μΐηάθδίβηδ άΐβ Νωηβη- 

ζη^θίδηη^ 28ί νοηι Βθδίαηά Εθρ ηη^β^ηηάβί. Ιη ζχνβΐ 6Ϊη(1θυ%6η 

ΡαίΙβη §ηΕιηβΙβη(1ΐ« ιιηά Τα^ρ «ΐηά <Ηβ Εη^βΙ Λνΐβ ΐη Ηα01 ίδηΓαβΙ 

ίιη Καιββροηχ&ΐ πιιί, Εογοβ; ΕηΕδ (Εΐηΐβρ Μ&γϊ&) δΐβΕί ΜΐοΕ&βΙ υηά 

ρβοΕΐ,δ (Ειηΐ,βΓ άοΐιαηηθδ) ΟβΕρΐβΙ. Ιη άβρ νΐθΓζΐ^-Μ&Γίγρ6Γ-ΚΪΓοΕ6 δΐηά 

άιβ Εη^βΐ λνιβ ιη Η^οι ίδΐηαβί I δίρβη^ ίροηΐαΐ, ίιη ΤρΐΕοηοΕοδ νοη Τα^αρ 

ζυ Εηρίδίυδ Ειη^βλνβηάβΙ, οΕβηδο ΐη ΟϊρθΕΗ Εΐϋδβ 3, ^ Ν&Γηβηέθί- 

δοηπίίβη υηίβδθρϋβΕ ββΛνοράβη δΐηά υηά Ν. υηά Μ. ΤΜβΓΓν 4 οΕηβ Ζυορ- 

άηυη§· νοη ΜιοΕ&θΙ υηά Ο&ΕπβΙ, Κθδίΐβ « νοη ηίοΕί- ΐάβηίΐίΐζΐβρΕαΡβη 

Εη»θ1η δρραοΕβη. ϋιβ 8ΊθϊοΕ6 Αηοράηυη^ λυϊθ ΐη §υ1ιίηβίβηάΐ υηά Τη- 

§ατ, ]θάοοΕ πηΐ άβη Εβΐάβη Ερζβη^βΐη ΐη ρθϊοΕθρ ΖΐνΐΗρ&οΕί υηά νάβ- 

άβρυηι ηιοΕί ρβιη ίροηίηΐ, δοηάβρη ζ\νυρ ηΐοΕί ΐη άβρ ΕυβΕ^Ιίυη^, \νοΕ1 

αΕθΡ πιιί Κορί υηά ΟΕθρΕδρρβρ ζυ Οίβίϋβ Εΐη^βννβηάβί, ίΐηάθί βΐοΐι 

υη^νβιί νοηι Η&01 ΙβιηβθΙ άβρβδΐ ΐη ΑγνηΙι Εογ«, ΛνϋΕρβηά άΐβ Οββδΐδ 

ά6Ρ δίάΐδίΐδοΕ νβρ\ν&ηάίθη ΚΐροΕβ νοη ΕδΕΐ Οχϋιηϋ§ οΕηθ άΐβδβ Βαηά- 

π^ηρθη, άα^βη ηίίί άβη Εθΐάθη ηηΐίβίβηά ζυιη ΤΕροηβ βΐίβηάβη, Μβΐ- 

ηβρβη Εη^βΐη ζναδοΕβη άΐβδβπι υηά Μάριο Εζτν. ^οΕ&ηώδ ΐδί. 

Εΐηβ νβπηηίβ Είθίθί άΐβ ηΐοΕί ηδΕβΡ ΕβΕδηηίβ Αρβΐδ νοη Μανρυ- 

ο*η 4 πιιί νιβρ Εη§·β1η αυϊθ ΐη Ηηοι ΙδίηηβΙ I, ^θάο^Ε αΐΐβ θΐηβΡδβΐίδ ΐη 

Αηηθίυη§’, αηάβΡβΡδβΐίδ αυββρΕΜΕ άβρ Ζβηίρη1§τυρρθ νοη Οπδίυδ πιιί 

Μαπβ υηά άοΕ&ηηβδ 7. Ειη αηάθΓβρ Ορβηζί&ΙΙ ίΐηάβί δΐοΕ ΐη άβρ 8&Εΐηθ- 

ίθηά1 νβρ^ηάίβη Α§^ΐ Ε^ΐ Εΐΐΐδβ (ΟαπιΕηζΙι Μΐδβ) ΐη ΟρίηΕΐδαρ ν^ο 

άΐβ Εβιάβη Ερζβη^βΙ — ιη άβηι ζυ άβη αυββηδίβΕβηάβη ^αοΕίβρ-ΕηεβΙη 

ορβηάβη ΚωββΓ^βηά — ΐη Μβάαΐάοηδ ζ\νΐδθΕβη άβιη ΤΕγοπ υηά 

Μβπη Εζν^. ΙοΕηηηβδ ^βρϋοΕί δΐηά » δο)οΕβ Μθάβϋΐοηβ δΐηά δη §1βΐ- 

1. «Γ. II 162, Ταί. 161 - 3, 164 -1. 

2. ·Ι. II 189, ΤβΓ. 164 - 2, 166 - 1, Κ. III Α1)1>. 366, 358, 359 

521,522 ' ηΙί ,ηΑ·β8ΐ>Γί8ΐ> Ν<Β<ϊβ ΤβΗΙιϊ, ΑηΙ,αηί II, Η. III ΛΜ). 

4. ΤΙι. 190. 

5. Η. III νοΓ Λβί3. 521. 

6. ΤΜθγρυ, Ζο%γάΪ 5, 1974, 5 - 22, ΑΜ. 1. 2, 4& 4Β 
7. ^. II 238. ’ 

8. Τ Η ΐ 6 γ γ γ, 3. 8&ν. 1963, 5 - 23, 8. 9. ϋίο Αρβίβ ΐδί ΜβΓ ηΐοΜ ^ο-β^ίΜβΙ· 

τΞρνΓο” Ζΐ·,Ρ1ί010! “°Μ 1τβΐ,1Ι'· - ΡαΓ 4ίε 8Μ3Ρ6ί8 Ν. αηί μ! 1Μ6ΓΓΥ 3. Ο άΐβ Βίδβΐιοίβ Ρροΐίοριοδ, άοίιαηηβδ υηά ΕΙβυΟιβηο» &η. Ιη Κοηι Οπ8γ 
ΜβοΗγ 71 1976 133 - 174, Ααη>, 231, νβΓπ,αίεΙβ !ο„ β!ηβη ΪΡΓίϋη] ί63 μΓΚX 

^■08 ί,α ΡΓ0ΗΟ8 νοη Κοηδΐηηΐΐηορβΐ) ηηα δΛ οίηβη Ηίη,νβίο ΐΓαί ίη Ζ' 

ηΐ6ΐη11ι<Λβη νβτβοίΜΡβΛαηβτ ΒρΚΙΙιβίοβ βίαίί Είβυίΐιβποδ. Εΐηβ Κοηίροΐΐβ δΐη 27.8.1977 

ζβΐ^ίβ άΐβ ΙεΙ&ρ ΙβδίιαΡβη Ιηδβΐιρίίίβη (Α) ΠΡΟΚΛΟΟ, (Α) 

υηά (Α) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΟ. 
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οΙιθγ δίθΐΐθ ζνναΓ ατιοΐι 8οηδί δβΕβηηί, βηΐΐι&ΐΐβη ηδβΓ ίη Τη^βΓ άίβ Ε]£θγπ 

Μ*ρί*8 *, ίη ΟΐΓβϊίΙί Ιαίίδβ ΡβΙπιβ υηά ΡηυΙηδ * υηά ίη άβΓ Κι]ι$]&Γ-δβίίβη- 

ΪΒρβΙΙβ υτώβϊαηηίβ Ηβί1ί§β ». ΚιγΙε άηιη άΗι ΜΠβθ 809 άβηι Βη^βίχβηάβη 

13. Λ. ΙίΟΐ/ιΙιιπ ιβίΊ. άίβ βτιββη δίβίιβηάεη Εη?βϊ ιηίΐ άβΓ ΑηοΓάυηκ νοη 

Α5αίι 1>α#ι Ιαίιββ; βΗωΜ,βη δίηά Οώπβΐ _ γ60μ8 8υβεη δίβΗεηά — 

υΐίγ^,8 Τ^ΜβάΆΆ1θη ,η'1 υ™Κ 0ίίοη1)αΓ Ρί&ίζ^Γίίηάβη ντιεάβη 
«Λΐιββΐιοΐι ίη ΚβΓηΜηί Κΐίβββί Ββί Μηςβη άίβ Ββίάβη ΙεαϊββΓίΐοΙι νθΗβί- 

β βη. ΕΓζβη^θΙ δίαίΐ ίη άβΓ Αρβίδ 8υί άβη Ββϊάβη &η£Γβηζβηάβη Βίΐά- 

ίΓ8§6Γη άβΓ Νβοβ-Οϊίνβηά οπίθ^βΕκκΛί»; ΟΐΓβ Νθΐηβη δίηά ηίοΕί 

άθα^«^ Κβ*6 ΕιηζβΙΕβίΐβη δίηά «Ιιθγ άίβ Εη§β1 ΕβίάβΓββίίδ άβΓ 

δοΜβοΕΐ βΑβΙίβηβη ϋββΒίδ ίη άβΓ δίίάΐϋηβίίβ άβδ ΝβΓίΕβχ νοη ΡϋΓβηΙί 
86ίίΐ κιΐΐδβδί ϋ ββδ&ηηΐ. 

Ν*<& αΐΐβπι ίί&ηη άίβ ΟβδίβΙΐ, 1η άβΓ Ρηηη§ία - Κίπάιβ άπΓοΚβυδ 

βιη Εη§β1 δβιη ηηά *1» δοΙοΙιβΓ ζυ βίηβΓ Όβββίδ £βίιδΓβη; βίηβ Ηίη^βηάιιη^ 

ζπγ Μιίίβίδζβηβ άβυίβί δίβδ ηηδβδβίιβάβί:. άβΓ ίτοηΐβ] ^βδβηβη ΕϋΒβ 

πη 01>βΓρ\ν&ηά *η, άβδ πιίί ΟπιαιηβηΙβη βυδ νίβΓ ΐ£ΓβυζίδΓπιί£ &η§·60Γάηβ- 

Ιβη·πΤ·?βη ΐη βΐηβ1Ώ Κγθ!8 ϋρρί£ νθΓζίθΓ* υηά δΐοΐι άβΓ&Γΐ ηΐδ Γβίβΐιβδ 
ινιΙΜθΐά ζη βΓδβηηβη §ίΜ. ΟβΓ ί1ίοηο§Γβρ1ιί8β1ι ηαβίΐδίβ νβηνβηάΐβ 

\ν&Γβ άβηη ηιοίιΐ \νβιΐ νοιη Ηαοι ίδζηββΐ άβΓβδί Αγν&ΐι Εδγ. \Υιγ Κ&ίίβη 

ίη αιβδβηι Εη§β1 αΚβΐ άαηη Ο&δηβΐ, ηίβϊιΐ. ΜίβΗ&βΙ ζη δβΐιβη. 

υ&βιΐιηυρί δίηά Εη§βϊ &ϊ8 ΤίΐΓοη\ν3βίιί;βΓ ίη Καρρ&άοϊαβη δβΙΐΓ 

νβΓδΓβ^βί, υηά ζ^&γ νίβΐ Εηιιίί§·βΓ αΐδ ίιη Κβΐιπιβη άβΓ Βββδίδ ηβΒβη 

Ιιηδίι Ίΐη-οη οίιηβ Μαηα υηά ίοΐιαηηβδ 7 υηά ηυβϊι ηβδβη ΜαΗ&δ ΤΙηοη, 

1. «I. II 190, Τ&Γ. 166 - 1, 167 - 2, Κ. III Α1)Ι>. 359; ηοοδ α \ν α Η β ρ Κβν 

® ·' Γ; *' *9.6?; 31/ : 336 4ίθ Ρ^Ρ^βίΐη Ηβηηα υηά άθΓ Ρρίβδίβρ δ^ιηβοη αΐδ Ζθυ- 
§βη άθΓ Οοίίΐιοΐιΐίοιί Οιγι$Ιι. 

η> ΓτΛ^κΑ^ΤηΐΘηΙί: ίΠ Λ· θ£ιΐ5Ι“ί6ΐ> Νΐ^άβ ΤηΓΐΜ, Αη1ιαη§ II, ΤΕ 189- 190 

™ι ' ί Γ 522 (ΡβΐΓΙ16 υη<1 Ρα“1υ8 8,3 ΚβΗΙί1 ^ °'Γβ”ί“Γ»8 «ντοκ Αροδίεΐ; 
ν§1 Κο^Γ ΪΕΐΙιββ υηά Οΰΐΐϋ άβτβ 4 : Ν. Τ & ΐ β ρ ρ γ υηά Α. Τ β η β η δ η η ηι 
^β»ν. Μββ, 228 - 24Ϊ). Ορβηζί&Πβ άβρ Βββ8Ϊδ δίηά Καρίιδ ηιΐί άβηι ίϊΐΡοηβηάβη 
^πδΐιΐδ ζινίδοδβη ΜιοΚαθΙ υηά α&δπβΐ, ιηΐί άβη Μβάυϋΐοηδ νοη Μ&ρί& υηά άοΐιυη- 

ηβ8 (?) ζυ βθΐηβη Ρϋββη (ά. II 184) υηά άΐβ Νοτάβρβίβ νοη Ταέαγ πήί βΐηβιη Οδρΐ- 

ΜρΗ Π 1 Γγ^ η ί0}Ί&ηηβ8 υΠ(1 Μ*Ηα (1)θί<16 8ί6ΐιβηά)> Λβηιηίβτ ΜβιηβΓβ 
ΜβάαιΙΙοηδ νοη άυΐιίία υηά Κιρ^δοε (I. II 191 - 192, Τοί. 167 - 1 168 - 1 ^ 169 2 
170 - 3, Κ. III Αδδ. 360 - 362, 364, ΚΚ. ΡΗοίο 41) ’ ’ ’ " ’ 

3. I 201. 

, ρ ρ }1’212,’ Ταί · 96&; α^Γίθ1 ηίοΜ 1» 1&Π06», δοηάβρη ηιΐί άβΓ δίαηάαρίβ, 

κΐ ™ κ,;,;.0 ,η β η ζ· 0γ· ειιρίδί· Ρερ· 34'ι%8·70 - 96' Αω·«^»- 

θ' ^Τ139 βΓΓ^ ^’ΙηίοΓιη· ά’Ηίδέ· ^ 1’ΑγΙ 14, 1969, Νγ. 1, 7-17, 8. 12. 

/. ν§Ί. Ο. Ρ. 8 ο δ ί β ηι 6 η ζ, Αροδαοΐ. Αηζ. 1970, 253 - 273, Αηπι. 73. 
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ΑΙίΙίίΜ. 6. Εί "α ΙΙί, «ΟδΙ» - Ε. 

αβηΐ «οβΓοΙβδ θη 

ΑΙ)ΐ3ίΜ. 7. ΕΙβΥΓβ III, «οεΙΙίοΙιβΓ» ϋυΓθ1ι^3ΐι§ νοιη Ν^οδ ζυΓ Νβ^βηΐί&ρβίΐο, «ΟδίδβίΙβ» 
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άΐβδβδ ηαοΐι 1η Αρδΐάβη 1 (άΐβ ηΐΐβ ΑηβίοΜ, Μαηβηηρδΐάβη δβΐβη ΐη Καρ- 

ρηάοΐάβη ζίβΓηϋοΙι δβΐί,βη2, 1&βί δίοΐι ηη^βδΐοΐιίδ βΐηΐ^βΓ Νβηίυηάβ3 

Ιί&ιιιη ηοβίι αηίτβοΐιί βΓΚέάίβη, νοΓ βΐΐβπι ϊη Κβίαΐΐοη ζογ Ζαΐιΐ άβΓ Αρδΐ¬ 

άβη ιηϋ άβΓ ϋββδίδ ηηά Εη§β1η). ΕΐηβΓ δοΐοΐιβη ΙηΙβΓρΓβΙ&ΐΐοη άβδ 8ίβ1ιβη- 

άβη ϊη άβΓ Ρηη&§ΐ&-Αρδΐδ ίδί β&βτ δβίηβ Ζΐνΐϊ1ί1βΐάαή§ ΐιη \Υβ£β; βίηβ 

ΖβηΐΓβΙίΐ^ιΐΓ ϊΙαηΙίΐβΓβηάβ Εη§βΙ 1η βηάβΓβΓ αΐδ ΙίβΐδβΓίΐβΙιβΓ Τγ&οΙιϊ δΐηά 

ζ\ν&Γ ηυββΓίι&Π) άβΓ ϋββδΐδ ΐη Αρδΐάβη ββΕ&ηηΐ, άαηη αββΓ δίβίδ 1η Αη- 

ββίηη§. Αηδ§βρΓη§Ι ϊδΐ άΐβδ ηβ!)βη άβιη ζλνΐδβΐιβη Ρβΐτηβ- ηηά Ρβυΐηδ- 

Μβάβϋΐοηδ ΙΙίΓοηβηάβη ΟΗπδί,ηδ 1η Β&ΕηϋΙη δβιηαηΐφ ί^ϋίββδϊ4 ηηά ΐη 

άβη Μ&ΓΪβη&ρδΐάβη νοη ϋΐΓβΜΐ Ι^ΐΐΐδβ (ΝοΓάεψδΐδ, \νο άΐβ Εη§β1 ηΐ)6Γ- 

άίθδ ηΐοΜ ηηι δζβηβηΓ&ηά δίβϊιβη)5, άβηι Κ.ο§1ηΪ£ νοη £&νυ§ΐη (8ηά- 

αρδϊδ)6 ηηά νοη Οο^αη γυνβδι ιηβνΐίηηάβ Ιίΐΐΐδβ7; δβίβδί ΐη άβΓ Κηρβίΐβ 

(Ιβδ δίγΐίίβη Νΐΐίβΐαδ ββΐ Οΐεάιΐδ&Γ 8, ίη Οία ηι&Κ&ΙΙβ Εΐΐΐδβδΐ ΐη Μβςηη 9 

ηηά ΐη ΕδΙπ 1>8ΐβα Ιάΐΐββδΐ10 δΐηά άΐβ ΐ)βΐάβη Εη§β1 δΜιάεβΓ ζη άβΓ ΙΙίΓοηβη- 

άβη 1)ζ\ν. οηίβΓ βΐηβηι Οιπδίυδ-ΜβάαΐΙΙοη ηΐδ Οΐ'ηηΐίη δΧβΚβηάβη Ματία 

Κΐη§β\νβηάβί, αΐδ βδ Εηββ ηηά Οβ^ναηά άβΓ Οβδίβΐί ΐη άβΓ Ρηηη§ΐει-ΚΪΓθ1ιβ 

βΓΐαηί)βη \νηΓάβη. 1 

Ιηάβδδβη ίτ9.§ΐ βδ δΐβΐι, οΐ) ·\υϊγ βδ ΙιΐβΓ άβηη ηΒβΓ}ΐ9.υρΙ ιηΐί βΐηβηι 

Εη§β1 ζη ίηη Εεώβη. Κβδίβ βΐηβΓ δΙβΚβηάβη Οβδίεάί §αηζ Ιΐηΐίδ ΐη άβΓ 

Αρδΐδ Ιίοηηΐβη νοη βΐηβΓ Εγολι δίεαηπιβη, ιηΐί,ΐιΐη Μ&ρΐα, άβΓβη τββΐιίβδ 

Ρβηάηηί άαηη ίοΚηηηβδ άβΓ ΤηηίβΓ νάπ*β; ά&δ Ρρο^Γ&πιηι βηΐδρΓ&βΙιβ 

1. Ο. Ρ. 8 ο Ιι ΐ β ΐη β η ζ, ΑγοΜοΙ. Αηζ. 1970, 253 - 273, Αηιη. 74, I. Ε 3. Γ ο η- 

Ιαίηβ-Βοδο^ηβ, 31». ΟδίοΓΓ. Βγζηηίΐηΐδϋΐν 21, 1972, 163 - 178, 8. 171 Γ. 

2. Ν. Τ ΙιΐβΓτγ, ΒΊηίοΜΠ. ά’ΗίδΙ. άβ ΓΑτΙ 14, 1969, Νγ. 1, 7 -17, 8. 11, 
ί. Ε ηί ο η I αΐ η β - ϋ ο δ ο £ η β, .Π). ΟδΙβιτ. Βγζηηϋηΐδίίΐί: 21, 1972, 163 - 178, 

δ. 171. 
3. Ο. Ρ. δοΐιΐβΐϊίβηζ, ΑγοΜοΙ. Αηζ. 1970, 253 - 273, Αηηι. 74; δβϋΙιβΓ 

Βο^&η γαναδί ηιβνΐίϋηάβ Ιίϋίδθ, 8ϋά9.ρδΪ8 νοη ΒαΙΙι Ιί&γα Ιίΐϋδβδϊ υη(1 άΐβ ^βπιηαβΓίβ 
£ηη1ι ΐίίΐϊδθ : Ν. Τ Κ ΐ β γ γ γ, ϋηίι. ΑΓΟίιέοΙ. 24, 1975, 183 - 189. 

4. ΤΙι. ΎάΙ 77, Β. ΙίΙ Α1)1). 519. 

5. ΤΙι. 190, I. Βηίοηίηίηβ-ϋοδο^ηβ, «Β». ΟδίθΓΓ. ΒγζηηΐίηΐδΙΠί 
21, 1972, 163 - 178, ΑΙά>. 6. 

6. I. I 525, Κ. III Α1Λ. 303, 329. 
7. Ν. Τ Ιι ί β γ γ γ, Οΐι. Αγο1ι6ο1. 24, 1975, 183 - 189, Α1)ϊ>. 14. 

8. Ο. Ρ. 8 ο 1ι ί β ΐη β η ζ, .Π). ΟδΙβΓΓ. Βγζδηΐίηϊδίϊ^ 18, 1969, 239 - 258, ΑΙ»Ι». 7. 

9. Ν. Τ Ιι ΐ β γ γ ΒΊηίοΓίΏ. ά’ΗϊδΙ. άβ 1’ΑΠ 14, 1969, Νγ. 1,7-17 (οΐιηθ ΑΙ)Ι).) 

10.1. Βαίοηίηίηθ-ϋ οδο^ηβ, «ΙΙ>. όδΙβΓΓ. Β^ζ&ηϋηΐδϋΐί 21, 1972, 

163 - 178, ΑΙΛ. 4, 5. Βίβ Εη§·βΙ ϊη αΙιηΙΐοϊιβΓ Κΐθίάηη^ ηηά Ηαΐίυη^ ίηι ΝβγΙΙιθχ 
νοη Εδΐιί ΟηΓηΟ§ : Μ. Οοη^Ιι, ΑηηΙ. δίικίίβδ 14, 1964, 147 - 161, ΑΒΙ). 3. Ζη 
άοη Βηηηιβη ΐη (Ιθγ ΡοπδίΓβπιη-ΚΪΓοΙιβ ν^Ι. Ο. Ρ. 8 ο ϊι ΐ β πι β η ζ, Ογ. ΟΙ)Πδί. Αηη- 

Ιθβΐη 204, 1977, 147 - 180, ηηά ΟΓ^αηζβηά 3. Γ1 β ΐη πι ί η £, δίηάΐη Βγζηηίίηη II 

{= ΒβΓίίηβΓ Β^ζηηΙίηΐδϋδοΙιβ Αρ1>θ1ίβη 44, 1973} 143 - 159. 

Έπετηρις 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ' 16 
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άηηη άβηι νοη Ηηβι ίδΐηαβί I οΐιηβ άΐβ αιιββΓβη Εη§β1, βί\ν& \νίβ ΐη Εδία ·.;!§ 

Οϋπιϋ§. Ό&δ βΕβηιηαβΐ§β ΖΐνίΙ^βΛναηά ιηΐΐ ΓβΐοΙινβΓζΐβΓΐβιη Μαηΐβΐ ηηά 

άΐβ Εβΐηηίιβ ίτοηίεάβ Ηαΐίπη^; δβΐιβΐηβη άηζη ηΐβΐιί £η! ζυ ρ&δδβη, ϊΐηάβη ν|§ 

δϊοΐι &1)βΓ ζ. Β. ΐη ΚοΙί^Γ Εΐΐίδβ ΟδΓβιηβ 21 1 2, ΚαΓέώηΙηί, Ιαίΐδβδΐ3 ηηά I 

ΐη άβΓ ΝοΓάαρβΐδ νοη Τ&|·&γ 4 ηΐιηΐΐοΐι νβπνίΓΗΐβΜ. I 

δβΙιΗββΙΐβΗ Εαηη β8 δΐβΐι Ιΐηΐίδ ηηά Γββΐιΐδ ηηβΐι ηπι άΐβ Ββδίβ νοη 

Ηβΐΐΐ^βη Εηηάβΐη, ζ. Β. •ννΐβάβππη έάδ Κ&ηάίίσηΓβη θΐηβΓ ΜαΓΐβηαρδΐδ : ·§§| 

Ε1 Ν&ζ&γ Εαί; Ματΐα ζ\νΐδβ1ιβη ζ\νβΐ Εη^βΐη εάδ ΤΙίΓοηλνηβΙιίβΓ, άβηβΕβη 

βΐηβη Μ&γΙυγθγ ηηά βΐηβη Οΐ&Εοη 5. Ιβί’ρίαηηΐοη \νο111θ ΐη άβηι Βΐ&Ιωη 

ΕρΙίΓβηι άβη δγΓβΓ δβΒβη; ΛναΙίΓδοΙιβΐηΙΐβΙιβΓ ΐδί δΐβρίιηηοδ, άβΓ &ηβ1ι 

δοηδί -ννΐβάθΓίιοΙί ΐη άβΓ Αρδΐδ νοΓΕοππηΐ 6. Ιη (Ιθγ Ιΐηΐίβη ΝβΒβηαρδΐδ 

νοη Βήβΐίΐΐ Εΐΐΐββ ΐδΐ- Μαηη νοη ζ\νβΐ &ηΕβΐ.6ηά6η Εη§β1η ηηά ζ\νβΐ δίβ- 

Ββηάβη, ΛΥβΐβΕαοπ^βη Ηβΐΐΐο'βη υηψβΒβη 7. Ν. υηά Μ. ΤΜβιτγ Βΐβΐίβη 

δΐβ ζηηαοΐΐδΐ ίϋΓ ΡβΐΓυδ υηά Ραυίυδ 8 ηηά 8β1ιΙυ§βη δράίβΓ «ρβυΐ,-βίΓβ ο|| 

άβηη θί Ρΐβη’θ» νοί19; Ε Ε&Γοηίεάηβ-Οοδθ£ηθ βΓΐίηηηίβ ΓββΜδ βΐηβη [ 

ΡπβδΐβΓ, υηά ζ\νηΓ ΖαβΕαπαδ !0. ϋΐβδβΓ ΓΐηάβΒ δΐβΕ ζ\νΐδβ!ιβη Μαπη ιιηά | 

άβΓ ίΓοηί&Ι δί-βΕβηάβη ΗΙ. ΤΕβοάοίβ &1δ Αυββηίΐ^υΐ' αυβΕ ΐη άβΓ Νοί’άαρδΐδ I 

νοη ΚιΕ§1&γ Εΐΐΐδβδί11 υηά Καί Εϊθγ άβη Ρΐαΐζ, ά&δ Οβ\νηηά υηά άΐβ ΗαΙ- 

ΐηη£ άβδ τβοΜβη ηηΕβίβηάβη Εη§β1δ άβΓ ϋββδΐδ νοη Εδίά Οϋπιϋ§ 12 ηηά 

Ηηβι ΙδπιηΘΐ I ϋΒβΓηοππηβη, ΐδί ηΐδο — δβΕβΐηΕ&Γ £αηζ υηιηοίΐνΐθΗ; — ν|Ι 

νΐβΐ δΐ&ΓΐίβΓ αυί Μαπη Εβζο^βη. ΙϋβΓ δβΕβΐηί ΐηάβδδβη άΐβ ΙΕοηο^Γ&ρΕΐβ I 

άβΓ ηηΕβίβηάβη Εη§β1 ιηϋ άβΓ)βηί§βη άβδ ΡπβδίβΓδ νοη Ιβδυ Βητδίβΐΐυη^ 

1. ΤΒ. 133, Ταί. 581», Ε. III ΑΒΒ. 474. 

2. Ε I 475, Α. \Υ. Ερδίβΐη, ΰ&ΐι. Ανοΐιέοΐ. 24, 1975, 115 - 126, Α1»1). 4; 

ν£ΐ. Ν. Τ Ιι ϊ β ΓΓ γ, ϋυιηΙ)3Γΐοη Οαΐίδ ΡαρθΓδ 29, 1975, 75 - 111, ΑΙ)1>. 8. 

3. Ν. Τ Ιι ί θ ι* γ γ, ΕΊηίοηη. (Ι’ΗΐδΙ. άβ 1ΆΗ 14, 1969, Νγ. 1, 7 - 17. 

4. II 191 - 192, Τ&Γ. 168 - 1, Ε. III 362. 

5. ί. I 178 - 179, Τ3ί. 40 - 1, Ε, II ΑΙ)1>. 6, 8. 

6. Α§&£ι 1>9£ι ΙίΠΐδβ : Τϊιΐβπ% .1. 8αν. 1963, 5 - 23; Α^ναΐι Ιίό^τ: Τΐιϊβιτ^, 

ί. 8αν. 1968, 45 - 61, Α1»Ι>. 8, άίβδβΐΐΐθ, Ζο^Γαί 5 (1974) 5 - 22, Α1)1>. 9; Κηΐί <Ιαιη 
αΐΐι Ιίίΐϊδβ : Τΐι. 209, Ταί. 961», Ε. III Αΐχΐ). 511. 

7. Αΐιηΐϊοΐι ΐη Οϋΐΐίϊ άβΓβ 1 &1δ ΒίίηβΕβηΙίοπιροδΐίϊοη : Ε. III Αί>1>. 331. 

8. Ν. ιιηά Μ. Τ Ιι ί β γ γ 7, Βθν. ίΐί. Β^ζ. 19, 1961, 419 - 437, 8. 426. 
9. Τΐϊ. 190. 

10. Βϋ., 8βρ3.Γ»ΙυηΊ 8. 26, ^. Ι<ηίοηΙ&ΐη6-Οοδο§’ηβ, ,11), ΟδίβΓΓ. 

Β^ζ&ηίΐηΐδίίΐί 21, 1972, 163 - 178, 8. 174. Οίίβη ΙάβίΜ, οΐ) άΐβ ΖιίΛνβίδΐιη^ &υί βίηβΓ 
ΙβδΙ»3Γβη ΒβΐδβίΐΓίίΙ Ιχβπιΐιΐ.. 

11. Ε I 203 - 204, ΑΙΛ. 24, Τ&Γ. 53 - 1, Ε. II ΑΪΛ. 278. 

12. ν^Ι. Μ. Οου^ΐι, Αηαί. 8ίυάΐβδ 14, 1964, 147 - 161, Τηί. 33α, Β, 34Β, 

Α.Α. Τϋ1βη]£ ΐη Α. Ο α Β γ ΐ β 1, Νί^-άβ ΤαπΒΐ, ΑηΒαη^ II, Ν. Τ Β ί β γ γ 7, Ε 8αν. 
1968, 45 - 61, ΑΒΒ. 18. 

ΕΙβνΓα III, βίη Νβιιίυηά ΒαρραάοΒΐδβΒβΓ ΚΪΓοΒβηιη&ΙβΓβΐ 243 

ΐηχ Τβιηρβΐ ζηδ&ηπη0η§:β£1θ88βη ζη δβΐη ι, άβΓ αηβΕ ΐη άβΓ Εηδίαίΐιΐοδ- 

ΚαρβΠβ ηΐοΕί δγηιβοη, δοηάβπι Ζβ,βΕηπηδ Εβΐβΐ 2. Ιη άβΓ Ιΐηΐίβη Νβ- 

Ρβηηρδΐδ άβΓ ΤΚβοΒοΙ^οδ-ΚηρβΙΙβ δίβΕί Μ&γϊ& ζ\νΐδβ1ιβη βΐηβιη ΒΐδβΕοί 

ηηά βΐηβηι ΜέίΓίγΓβΓ 3. Ιηι ^Γοββη Ββ11ΐ-Κβ§βΙ ΙΙίΓοηί. δΐβ ζ\νΐδβ1ιβη ζν/βΐ 

Ηβΐΐΐ^βη ηηά ζ\νβΐ Εη§β1η «βη βοδίηηιβ Ιΐ^ηΓ^ί^ηβ» ί. Ιη άβΓ δηάηρδΐβ 

νοη Βηΐΐι Ιίβγα Ιίΐΐΐδβδΐ ΐηι ΡβΓΪδΐΓβηι&-Τβ1 δοΐΐ άΐβ ΟοΐΙβδηιηΐΙβΓ ηηβΕ 

3. Εηίοηΐ&ΐηβ-ϋοδο^ηβ ζ\νίδβ1ιβη ΑίΕβηο^βηβδ ηηά ΡαΓ&δΙίβνβ δΙβΕβη 5; 

Ιηίδδβΐιΐΐβΐι δΐηά ββΐάβ Ηβΐΐΐ^β αηί' ϊΙιγθγ Ιΐηΐίβη δβίΐβ (ηΐδο νοιη ΒβδβΙιηηβΓ 

αηβ ΓββΚΐδ), άβΓ Βίδβΐιοί &1δ Αηββηίΐ^υΓ, ηηά αηί άβΓ ηηάβΓβη δβΐίβ άβΓ 

ΕΓζβη^βΙ Οηβπβΐ6. Ιη άβηι 8βΡΓ δβΙάββΜ βΓΚ&Ιΐβηβη ΑρδΐδάβΙίΟΓ νοη 

Ε§τΐ ί8ΐ§ Ιίΐΐΐδβδΐ ^Ι&ηΐχΐβ ά. Εηίοηΐ&ϊηβ-Όοδο^ηβ βΐηβ ΙΙίΓοηβιιάβ Μαπη 

ζλνΐδβΐιβη Εη§β1η ηηά Ηβΐ1ΐ§βη ζη δβΐιβη 7, ίβάοοίι Ιΐβ^Ι άβΓ Ραΐΐ τηο^]ΐ~ 

βΚβΓλνβίδβ ΙίοιηρΙΐζΐβΓίβΓ 8. δοΐιΐΐββΐΐβΐι δί-βΕί ΐη άβΓ ΝοΓάαρδΐδ νοη Α§α^ι 

Βίφ Ιίΐΐΐδβ ηβΐιβη Μηπηδ ΤΙίΓοη άΐβ Η1. Αηηα; ηηί άβΓ(νοπι ΒβδβΕηηβΓ) 

ϋηΕβη δβΐΐβ λνηά πιαη άοηβΕΐηι ζη βΓ^&ηζβη ΙιηΕβη 9. ΝηβΕ αΐΐβπι Εηηη 

ά&δ τββΕίβ Εΐ“α§;ηιβη£ ΐη άβΓ Ραηη^ΐη-Αρδΐδ νοη βΐηβηι Ηβΐΐΐ^βη δί&ηι- 

ηιβη, άβΓ άβηη ηΐβΐιί ζυ βίηβΓ Βββδΐδ ^βΚδΓβη \νηΓάβ. * 

ΑΕηϋοΕβ ΡΓοΕΙβηιβ Εϊγ§! άΐβ Αρδΐδ νοη ΕΙβΛα’α III. ΏβΓ ηηΕβΙ-βηάβ, 

1ί1βίηά§ηΓΪ§β Εη§βΙ \νϋΓάβ βΐηβΓδβΐΙδ ζη βίηβΓ ϋββδΐδ \νΐβ ΐη ΕδΕί Οηιηη§10 

1. ν^Ι. ζ. Β. Ε. II ΑΒΒ. 58, 59 ιηΐΐ ΑΒΒ. 278. 

2. ,1. I 158, Ταί. 38 - 2, Ε. II ΑΒΒ. 150. Ιη ΚιΙιςΙαΓ Βίΐϊδβδΐ ΒοηιηΒ άαιιβΒβη 

άβδίι ΒαΓδίβΙΙυη^ ΐιη ΤβΓηρβΙ νοΓ; άβΓ ΡΓΪβδίβΓ Ββίβΐ 87ΐηβοη : 3. I 205, 216, Ταί. 
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5. 5. Εαίοηίαίηβ-Βοδο^ηβ, ΙΒ. ΟδΙβΓΓ. Β7ζαηΙίηΐδϋΒ 21, 1972, 

163 - 178, 8. 174. 

6. Ν. Τ Η ΐ β γ γ 7, ΟαΒ. ΑγοΒθοΙ. 24, 1975, 183 - 189, Νγ. 14. 8ο\νοΒ1 Ε Β α- 

ίοηίαΐηβ-ϋοδο^ηβ, Βϋ., αΐδ αηβΒ Ν. Τ Β ί β γ γ 7 »·0· ηβηηβη άΐβ ΚΐΓβΙιβ 

Βαίΐι Βίΐΐδβ (ΗοηϊδΒίΓβΒβ), βΓδίβΓβ ηβυβΓάίη^δ αιιβΒ ΒαΙΒΒ Βϋΐδβ (άΒ. ΟδΐβΓΓ. Β7ζαηίϊ- 

ηΐδΙΐΒ 21, 1972, 174). ΌβΓ ίϋΓ άΐβ ΚΐΓΟ.Ββη ζυδίαηάΐ^β ΒβΒρΐ Μ. ΚοΒδαΙ βΓΒαΓίβ 1967, 

άΐβ ΚϊγοΒθ Ββΐββ ηΐβΒΙ δο, δοηάβΓη ΒαΙΒ Βα7£ΐ Βΐΐΐδβδί (ΚΐΓβΒβ άβδ Ηοηΐ^ίβίδβηδ). 

8οΒοη υτη νβηνββΒδΙηηββη ιηΐί Βαίιΐί Βίΐΐδβδί (8ο§αη1ι άβΓβ) ζα νβηηβΐάβη (άΐβ ηαοΐι 

βίηβΓ άβΓ Ββίάβη νοη ΙβΓρΒαηΐοη, I. II 250, άίδΐίαϋβΓίβη Ναηιβηδάβιιίυη^βη βΒβηίαΙΙδ 

ΒαΙΒ Ιίΐΐΐδβ Ββΐββη ΓηϋβΙβ), ζΐβΒβ ίοΒ άΐβ νβΓδΐοη άβδ ΒβΒρΐ νοΓ. 

7. Βϋ., δβραΓαΙιηη 8. 48 - 49. 

8. ΤΒ. 41 - 42. Νΐβΐιί άΐδΙηιΐΐβΓί δβΐβη ΒΐβΓ Γΐ^υΓβΠΓβΐοΒβΓβ ϋβΒοΓδ Λνΐβ άβΓ 

άβδ ΤηΙίοηβΙιοδ νοη ΟΗαΒό7 («ί. II 241), άβΓ ζιι άβη νοη Ν. Τ Η ΐ βι* γ 7, Ζο^Γαί 5, 

1974, 5 - 22, ΒβΒαηάβΙίβη ιηβΙΐΓζοηΐ^βη ΑρδίδάβΒοΓδ «ΒβΓίβΐΙβΙ. 

9. Τ Β ΐ β γ γ 7, ί. 3&ν. 1963, 5 - 23, 8. 9. 

10. Α.Α. Τϋίβηΐί ΐη Α. 6αΒΓΪβ1, Νΐέάβ ΤατΐΒΐ, ΑηΒαη^ II, Μ. Οοα^Β, 

ΑηαΙ. δίαάΐβδ 14, 1964, 147 - 161, Ταί. 33α, Β, 34Β, ΤΒΐβπ‘7, 8&ν. 1968, 

45 - 61, ΑΒΒ. 18. 
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ηηά Ηαβι ίδΐη&βΐ I, αηάβΓβΓΒΘίίδ ηυοίι ζη βΐιιβτ Μαηβηαρδίδ βί\νη νοη 

άβΓ ΑγΙ νοη ϋΐΓβΙίΙί Μΐίδβ 1 ρ&δδβη. Ώιβ ΓβοΜβ, £ΓδΒβι*β ΟβδΙηΕ \ν&Γβ 

ίηι βΓδίβη Ρεάΐβ άοΐι&ηηβδ άβΓ ΤαιιίβΓ, δοηδί βηΙ\νβάβΓ βΐη Εη^βΐ οάβΓ 

βίη ΗθίΙί^βΓ. Είηβ ΚβΙίοηδίΓυΙίίίοη ηΐδ Μηπη ζ\νίδβΙιβη }β ζ\νβί &ηΒβΙβη- 

άβη ηηά ζ^νβί δίβΐιβηάβη Εη£β1η βηΙδρΓ&βΙιβ άβΓ δηηιηιβ άβΓ ί1ίθηο§Γα- 

ρΐιίδβίιβη Ργο^γ&ιώιτιθ βίηβΓδβίΙδ νοη ϋο^αη γηναβι ιηβνίπΐηάβ Ιίίϋδβ, 

Ογ1& ιηηΡ&ΙΙβ Μΐίδβδί, άβΓ Γββΐιίβη Αρδίδ άβδ Κυ§1υ1ί νοη ς&νιι§ίη ηηά 

νοη Εδΐίΐ 1)ηβ& Ιπΐίδβδί, αηάβΓβΓδβίΙδ (ΙβΓ ΒβΙίΟΓδ ιηίί Μ&τία ζ\νΐ8θ1χβη 

λΥβοΚΐβΓ - Εη§β1η, βΡβηδο \νίθ Ηαοι ίδΐηηβΐ I άίβ ΑρδίδρΓΟ^Γαηπηβ νοη 

§9.1ιΐηβίθη(ϋ ηηά Εδίά 6ηπιη§ ίη δίβΐι νβΓβίηί^ί-. ϋηΒβίπβάί^βηά ίδί 

ίίίΓ άίβδβ Οβηίυη§ άαδ ΖίνίΙ§β\νηηά άβδ δίβίιβηάβη. Ιηάβδδβη ζβί§ί Μη- 

ντηβαη 4 2, άηβ πιίηάβδί.βηδ Ββί βίηβΓ ϋββδίδ αηβΐι ζ\νβί ΕαιΡβίβηάβ Εη§β1 

αηί βίηβΓ δβίΐβ βΐηβδ ΤίίΓοηβδ ηιδ^ΐΐοΐι δίηά, ηηά άίβ Αάάίΐίοη άβΓ Ββίάβη 

δο ηΐιηΐίβΐιβη Βββδίδ - ΠβΙτοΓδ νοη Εδία Οϋπιη§ ηηά Αγνηΐι Ιεόγ νηϊΓάβ 

Ββζϋ§1ίο1ι (ΙβΓ Εη^βΐ ζα άβιη ίη Ε1θυγ& III ΓβαΙίδίβΓίβη ΜηδίβΓ ίηΙΐΓβη. 

Ζη ΟυηδΙβη βίηβΓ ΙηίβΓρΓβίαίίοη άβδ δίβΕβηάβη αΐδ Ηβί%βΓ \νβΓβ 

ννΐβάβΓππι άίβ ΝοΓά&ρδίδ νοη ϋίΓβΙίΙί Ιαίίδβ (ηΐδο βίη (ΙβΓ ΝβΒβηΙίηρβΙΙβ 

νοη ΕΙβνΓδ III νβΓ^ΙβίβΙιΒ&ΓβΓ (Μ) ιηίί ΓβΙ&Ιίν Ιίϊβίηβη αηΒβΐβηάβη 

Εη§β1η ηηά ^ΓδΒβΓβη δίβΐιβηάβη Ηβάψβη 3 ΡβΓβηζυζίβΙιβη. δβΐιΐίββΐίβΐι 

ά&Γ£ ιη&η αη^βδίοΜδ άβΓ £β!άβηάβη ΡηΒβ ηηά ΚορίρεαΊίβ άίβ ίτοηίηΐβ 

Ηηΐίυη^ βδβηδο \νίβ ίη άβΓ Ρ&ηη§ΐα - ΚίΓβΙιβ ηΐδ Οβ§βηηΓ§ηηιβηΐ §β§βη 

«Ιοίίδηηβδ ηηά ά&ιηίΐ §β§βη άίβ ϋββδίδ ηίβΜ 1ίΙ)6Γΐ>β\νβΓίβη; άίβ δίπ- 

βΐιβίηη^ ίιη ΓΟδηΙηβηηβη ΚΙβίά Ιίδηηΐβ γθοΜ §υί. δβίη Ιι&Γβηβδ ΟβΛν&ηά 

ιηαΓίίίβΓβη. 

Όίβ Εγ&£θ ηαοΐι άβηι ΑρδίδρΓο^,τηιηηι Ι&Βί δίβΐι ηιίίΐιίη \νβ(1βΓ £πγ 

άίβ Ρ&ηη^ίη - ΚιγοΡθ ηοοΕ £ϊϊγ Εΐβντα III βηά^ηΐΐί^ Μ&Γβη. ΕϋΓ βίηβ 

Οββδίβ ηαοΐι άβηι ΜιΐδΐβΓ νοη Ηαβι ίδχηηβΐ I, ίη ΕΙβνι*α III ιιπι άίβ \Υηβ1ι- 

ΙβΓ - Εη^βΐ νβΓίίΙβϊηβΓΐ, ίη άβΓ Ραη&^ίη - ΚϊγοΙιθ βηίΛνβάβΓ βΒβηδο οάβΐ’ 

ηιίί άβη Εη^βΐη ίη Ζίνίΐ δίηΐί ίη ΚηίδβΓίΓθβΜ, δρΓββΙχβη ]βάοβ!ι βίηί^β 

Όβίαίΐδ, άίβ Ββίάβ ΒβΙίΟΓδ πιίί άίβδβΓ ΚιγοΕθ βη§· νβΓΪίΙαπιηιβΓη, ΛνέίΙΐΓβηά 

άίβ ίίΐΓ άίβ ΑΙΙβΓη&ίήνάβιιΙυη^βη Γβϊβνβηΐβη Μ&ΙβΓβίβη δΐίΐίδϋββά άιΐΓβΕ- 

\νβ£ ίβΓη δίβΕβη. 

ΖηηαοΕδί ίδΐ άίβ ΡβΓί^βΒηη^ ίη εάΐβη άΓβί Κήβΐιβη ί'β,δί- §1βίβΡ. 

Η&βι Ιδπιηβΐ I Ρηΐ ηηΓ Είδβηοχίά - Ρη^βη, άίβ ηιιβίι ίη άβΓ Ρηη&§ί& - 

1.1. ΙαίοηΙ&ίηβ-ϋοδο^ηβ, II). Οδίβιτ. Β^ζαηίΐηΐδίΐΐί: 21, 1972, 
163 - 178, ΑΜ). 6. 

2. 3. II 238. 

3. ΤΙι. 190, I. Ρ8.ίοηΐ8ίη6-0ο8ο^η6, Ιΐι. Οδίβιτ. Β^ζ&ηίίηίδΙΠί 21, 
1972, 163 - 178, Α1ά>. 6. 

ΚίΓβΡβ ηηά Εΐβνπι III άοηιίηίβΓβη. ϋίβδβ Ββίάβη ΚήοΕβη ΡδΡβη άβηβΡβη 

ηοβίι ΟΓϋη ηηά ίηι ΗίηΙβΓ^Γυηά Βΐ9.ιι§Γ9.η. ΝίοΙιί δοηάβΓίίβΡ δρβζίίίδβΐι, 

ηάβΓ ίη Ηηβι ίδΐηηβΐ I ηηά Εΐβνιη III άοβίι ηββΓβίηδΙίπιπιβηά ΐδί> άίβ ΑΗ 

άβΓ Νίηώβη : Ιη Εΐβνΐ’β. ίδΐ ϊβ βίη ρβΓΐβη§βδ&ιιπιί.βΓ ηηά βίη βίηί’β.βΕβΓ 

Νίηιβηδ άβηΙΙίβΡ. Ιη Ηαβι ΐδΐηββΐ I ίδί άβΓ ΡβΓίηίηιβιΐδ άίβ Κβ§β1; ίιη 

Εη^βΙ - ΜβάαίΙΙοηΒαηά άβδ ΑρδίδΡο§βηδ ΙιβΒβη ϋιη ]βάοοΙι ηυΓ άβΓ άΓίίίβ 

ηηά νίβΓίβ Εη§βΙ νοη ηηίβη βη£ άβΓ ΝοΓάδβϋβ : ΙηηβΓίιαΙβ βίηβΓ δίβίιβΓ 

βίηΙιβίίΙίβΡβη Μηΐζοηβ ΡαΙ άβΓ Μ&ΙβΓ άβίάβ Τγρβη νβΓντβηάβΙ. 

Ιη Ε1βνΓ& III ίβΙΙΙ ηβΒβη ηΒίςηίί-δΓβη ΟΓηηπιβηϊβη ηηι Οδίβηάβ 

άβΓ Νοΐ'ά\νηηά ]βηβδ βί§βηβΓϋ§β ΜηδΙβΓ δβΙΐΓβ^ ηββΓβίη&ηάβΓ^βδίαρβΙί,βΓ, 

δρίΐζβΓ ΕΠίρδοίάβ πιίί άαζ\νίδβάβη ίαβΡβΓβΓίί^ ΚβΓηηδΛναβΙΐδβηάβη «Ζ\νβί- 

§βη» &ηί; άίβδβδ ίίηάβΐ δίβΡ ρΓ&ΙίίίδβΡ ίάβηίίδβίι (ηηΓ οίιηβ ΟΓϋηίβΙάβΓ) 

ίηι ΤΓΪηηιρά.βο§βη νοη Ηαοι ίδητηβΐ I \νίβάβΓ. Ζ\νβ.Γ ΙίοιηιηΙ άβδ Κοη- 

δίΓηΙίϋοηδρΓΐηζίρ άβΓ ββΓβΙβδ βηίΓββΓοίδβδ ηηβΡ δοηδΐ ίη Εηρρβ-άοΐίίβη 

νοΓ (δ.η.), ]βάοβ!ι ηη^βηάδ' ηιίΐ βίηβΓ &Ρη1ίβΡβη Βίηηβηζβίβΐιηιιη^ ίη 

άβη ΚΓβίδηββΓδϋ1ιηβίάηη§δί1&βΡβη ηηά ζ\νίδβ1ιβη άβη Κτβίδβη. Αηάβ- 

ΓβΓδβϋδ ίιαάβη Ηαβι Ιδηι&βΐ I ηηά άίβ Ρ&ηη^ία - ΚηοΡβ ίηι Αρδίδβορη 

άο.8 Βαηά νοη Εη§β1ΙίορΓ - Μβάαίΐΐοηδ §βπιβίηδ&ιη. Όίβ ϋΡβΓβίηδΙ,ίηι- 

ιηηη^ βΓδίΓββΙίί δίβΡ ηη£ &11β Είηζβΐίιβίίβη, ηηβΐι άίβ ΡίΙβηζβηοΓηηπιβηί'β 

ζ\νίδβΙιβη άβη Μβάβ-ίΠοηδ, ηηά ίδΐ- ηηΐδο δί^ηϊίίΡηηΐβΓ, αΐδ ζ\ν&Γ ίη άίβδβΓ 

Ροδίϋοη Λνίβ βηβϊι ηηάβΓδλνο ΜβάηίΠοη - ΒηηάβΓ δοηδί- δβΡΓ Μηίί§ δίηά, 

ΐβάοβΡ δίβίδ τηίί ΡΓορίιβΐβη οάβΓ Ηβίΐί^βη, ηίβ Εη§βΙη. Οίβ ίδοίίβΓϊβη 

Εη§β1 - Μβάεάΐΐοηδ ζ.Β. ίη άβη δηηΙβηΙίίΓβΙιβη ι, ΚιΙιςΙαΓ Είΐίδβδί2, ΟδΓβπιβ 

213 ηηά ίη άβΓ Αρδίδ νοη Α§α£ί 1)9.§ί Ιάΐίδβ ΡαΒβη ά&πιίΐ ηίβΚΙδ ^βηιβίη- 

δηηι: Όθγ ϋβΡοΓ άβΓ Ρηηη§ίη - ΚηοΡβ ηηά άίβ ΑρδίδηιβΙβΓβί νοη Ηηβι 

Ιδηιηβΐ I λνηΓάβη άηΓβΙι άίβδβδ Εη§β1 - ΜβάηίΙΙοηΡ&ηά 80 ηηΐιΐΐοδ ηη- 

βίηηηάβΓραδδβη, ά&β πιαη §βηβί§1 ίδί, ίχίβΓ πιίΐ Αιίδηαίπηβ άβΓ ΑηΒβη- 

Γι^ηΓβη βίη ΟηρϋΙί&Ι άβΓ νβΓίοΓβηβη Αρδίδδζβηβ ζη δβΐιβη. Αηβΐι ίηβ 

ΕΙβνΓβ. III ΒίβΐβΙ δίβΐι αΐδ λνοΐιΐ §1αηβ\νηΓάί^δίβ ΒβΙίοηδΐΓηΙίίίοη βίηβ 

§1βίβΕ&Γίί§β Οββδίβ αη, ηηΓ οίιηβ λΥδοΡΙβΓ - Εη§;β1. ϋίβ Γββΐιΐβ Οβδίαΐΐ 

\ν&Γβ άαηη άοΐιαηηβδ άβΓ Τ&ηίβΓ. 

ΙβΓρΡηηίοη Ιιηίίβ — οίιηβ Κβηηΐηίδ άβδ ΑρδίδρΓθ§Γ&ηπηδ — άίβ 

Μηΐβΐ’βίβη άβΓ Ραηη§ία - Κίΐ’βΐιβ ζη άβη δραΐβη «ηΓβΡηίδβΡβη» ΌβΙίΟΓδ 

^βΓββΙιηβ! ηηά ζηδ&ηιηιβη πιίί Κ1Ι15Ι9.Γ Ιίίΐΐδβδΐ ηηά Ιν&ΓΐιΙί §β§;βη Εηάβ 

1. Κ. II ΑΒΒ. 191, Ν. Τ Ιι ί β γ γ γ, Κβναθ άβ Ι’ιιηίνβΓδϋβ άβ Βΐ’αχβΐΐβδ, 
ΟοΙοάΐ’β 1966 - Ι&ηνίβΓ 1967 {1 - 2) 1 - 27, ΑΒΒ. 9; άίβδβΠιβ, ϋυι«1)&Γίοη Ο&Ιίδ 

ΡβρβΓδ 29, 1975, 75 - 111, ΑΒΡ 22, 23. 
2. Κ. II Α1)ί). 255, 256; ν^Ι. <1ίβ Υ6Γ\νθιη(ϋ6 δϋηιΒϋΙΙϋ Ιίίϋδθ : ΙΑ). ΑΒΒ. 33, 

ΤΙι. Τεά. 801), Κ. III ΑΒΒ. 496. 

3. 1. Ταί. 133 - 3. 
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άβδ 10. ,Πι.’δ ά&ίίβΓί,ι; §β£βη βίηβη ίΓηΙιβΓβη Αηδ&ίζ δρίΌοΕ Βιγ ίΒη άίβ 

ΑΓϋΙιίΐβΙίΙιΐΓ ηΐδ ΚΓβυζΙίηρρβΙΙάΓοΒβ. Ηοβι ίδΐηαβί I δοΐΐ ηηβΐι Ν. ΤΙιίβΓΓγ 

\νβ§βη άβΓ ΑΒηΙίβΙιΒβίίβη ιηϋ άβηι ΚυξΙυΕ νοη ζ!&νη§ίη ηηδ άβπι άΓϋίβη 

νίβΓίθΙ άβδ 10. ίΐι.’β 8θίη2, \υ&γθ άβη&οΒ αΐδο θΙ\να$ αίίβΓ. Ββί Οίοναη- 

ηίηί ίδ£ άίβ Ρ&η&^ία - ΚΐΓβΙιβ 1ιΐη§β§βη βη άβη ΑηΓαη§, Η&οι ίδΐη&βΐ 

ϊ ϊη άίβ Μίΐίβ άβδ 10. ΙΒ.’δ £βδβΙζ18. Κβδίΐβ άαίϊβΓίβ ΚιΙιςάβΓ Ιαίίδβδί 

πιη 900, άίβ Ραηβ§ϊβ - ΚίΓβΙιβ υπι 930 - 940 ηηά Η&οι ίδΐηαβί I υιη 9504. 

υηββΓθΓ Αηδίοΐιΐ δίηά Ββίάβ Ηαοι - ίδΐηοβΐ - ΚΒοΙιβη ιιηά αηοΒ ΕΙβνΓα 

III ρΓβ,ΙίϋδοΙχ §Ιβίβ1ιζβίΐί§ ηηά δίαιητηβη λνοΐιΐ ηΒβΓάίβδ νοηι ^Ιβίβΐιβη 

ΜαΙβΓ. Ο&ΓϋΒβΓίιίηοηδ βδ δίβΐι ίηάβδδβη, οΒ άαδ 10. ΙΒ. ηΒβΓίιαυρί 

ϊη ΒθΙγ&οΜ ΙίΟΓηηιΙ. 

^ΓρΒαηίοηβ ΒβάβηΒβη Ββζη§1ίβ1ι άβδ ΑΓοΜίθΙίΙχίΓίγρδ δίηά ζ\νατ 

νίβ11βίοΒ.ΐ ηίβΐιΐ γπθΙιγ ζ\νίη£βηά5, ]βάοο}ι ίχαΐΐβ ΤβΓρΕβηίοη άίβ «ΒϋδΙβη - 

Οθβ8ΐδ» ίη άβΓ ΡΓοΒιβδΐδ άβδ βΒβηί&ΙΙδ αϊδ «αΓοΗβίδβΒ» Ιά&δδίίίζίβΓίβη6 

Μβίηβη Ββΐΐί - Κβ£β1δ ΙίοιήηιβηΙίβΓΐ «Οβ άβοοΓ βδΐ βίΓ8η§;β βΐ &ηοηη&1. 

Β& Οβΐδίδ ηθ δβ ΓθηοοηΐΓβ ρβδ ά’οΓάίηαΪΓβ &νβο άβδ βγοίβδ αΓθΙι&ϊς[ΐιβ8. 

II βδΐ ροδδίΒΙβ ςη’βΐΐβ άαΐβ (Γιιηβ Γβδί&ηΓ£άίοη ροδΙβπβηΓβ...»7. Εηί- 

δρΓβοΙιβηά Βαίίβ I. Εαίοηίαίηβ ΓβδηπιίβΓί «Εβ ίΒβηιβ άβ Ια άβίβίδ αββοπι- 

ρ&§ηβ Γ&ΓβιηβηΙ Ιβδ βηδβπιΒΙβδ βΓβΙιειϊφίβδ... II δβιηΒΙβ άοηο ςη’βη Οηρ- 

ρηάοββ Ιβ Βιβιηβ ηβ 8θ Γβρο,ηάβ ηηβ άαηδ Ια άβηχίβιηβ ηιοίΐίβ άη ΧΙβ 

1. 3. II 414, 418. 

2. Ν. Τ Β ΐ β γ γ γ, Ζθ£Γ&ί 5, 1974, 5 - 22. 

3. ΚΚ. 199, Νγ. 119, 111). 

4. Ε. I 21, II νοΓ Α1)1). 251, Μ. Η β δ II β, άΐ». ΟδίβΓΓ. Βγζαηϋπΐδίΐΐί 22, 1973, 
251 - 279. 

5. 0. Μ & η £ ο ηηά I. δβνέβηΐίο, ΟυιηΙ)3Γΐοη Οαΐίδ ΡαρβΓδ 27, 1973' 

235 - 277; ν&Ι. Ρ. \ν. Ρ β ί ο 1ι ιτι α η η, Βγζ. ΖίδοΐΐΓ. 68, 1975, 273. άβάοβΗ Ββηάβΐί 
βδ δίοϊ1 αυοΒ ΙηβΓ ηυΓ υιη ΡαΙΐβΓυη^δνοΓδοΙιΙδ^β, ηίοΜ υιη Ιβδί ά&ϋβΓίβ ΚΪΓοΙιβη. 
Αΐιηΐϊβΐι νβΓίιϋΙΙ βδ εΐοΐι ηυ'ί (Ιβη Ιιβΐάβη νοη ΗβδΙΙβ ΚβΓβη^βζο^βηβη ΙιαιιρΙδΙϋάΙϊδοίιβη 
Ββίδρίβίβη, Κ. I 20, 232 οΐιηβ ΗίηΛνβίδ, <1&β ζ\νβί άβΓ α.0. Μθγζιι ζίΙΐβΓίβη ΑυΙοΓβη 
%νϊβ δοΐιοη ίΓϋΙιβΓ Εί)βΓδο11 άίβ ΝοΓάΙίΪΓβΙιβ άβΓ Ρβη&π ΐδ& Οαιηϋ άβηι 11. ϋΐι. ζιιναβδβη : 

«Γ. Κο II \νί I ζ, Ηοηι. ^υ^Για18^11^. 42, 1934, 233 - 250, 8. 244, Α. Μ. 8 ο Η η β ΐ ά θ γ, 

Β^ζαηζ, νοΓαΛβίΙβη ζυΓ Τορο^ΓαρΜβ υηά ΑΓβΜο1ο@;ΐβ άβΓ 81&άΙ (= Ιδί,ηηΙ). Ρογ- 

δβΐιυη^βη 8, 1936) 61 - 62, βΐιβηδο ϋ. Τ α Π> ο I Εΐοβ, Β^ζηηϋοη 8,1933, 151 - 174, 

ΒοάΓυπι Ουιηί), άβΓβη ΙάβηϋίίζίβΓυη^ ιηϋ, άβΓ (τΓ&Ι)ΙίΪΓθ}ιβ άβδ Βοηΐ9ηοδ Βυΐίυρβ- 

ηοδ η. Ο. νβηνοΓίβη \νυΓάβ. ϋηβ άΐβδ δβΐιοη Κ. «1 ζ ΐ η £ θ γ, Βγζαηϋηίδβΐιβ 
ΒαυάβηΙίΐηέάβΓ ζη Κοηδίβηίίηορβΐ (= ΜίΙίβΙιηββΓ - ΒάηάβΓ ηηά Οπβηί 1, 1925, 
ΝβυάΓυβΙν 1973) 108, ^βίαη Ιιεώβ, ΒβΓαΗΙ οίΓβηΡ&Γ αιι£ βΐηβπι ΙγγΙιιπι νοη ϋ. Τηΐ- 
Ι)θί Ηΐββ. 

6. ά. II 417. 

7. 1. II 274. Ββί Ο. Ρ. 8 ο Ιι ί β πι β η ζ, Ογ. ΟΙιπδΙ. Αηυΐββία 204, 1977, 147- 

180, 8. 170 Ζ. 18 Ιίβδ Βϋδίβη-Ρββδίδ δίυίί ΜβάηΠΙοη-Όββδΐδ. 
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δίέοΐβ \νο1)βί ζιι άβη Ββίθ^βη ίϋρ (Ιΐβδθ βρ&ίβΓβ Ζβϋ αΐιβί' νοι* αΙΐΘΐη 

ΟδΓβίΒβδ $8π1βη1αΓθ1ΐ6ΐι ηη(1 θΐηί^β οηάβΓβ ΟβΙίΟΓδ §β1ΐ0Γβη, Ββί άβηβη 

βίηβ ΡΓα1κΙαϊίβηιη§ ΐη άαδ 11. ΙΚ. ιηίηάβδίβηδ τβοΕί υιηδίΓϋίβη ίδί2. 

,\1δ βΐίβδίβ Αρδΐδ - Ρββδίδ §8ΐ1 I. Ε&ίοηί&ϊηβ - Οοδο^ηβ (Ββ νοη Οΐι-βΕΙί 

Ιίϊΐΐδβ3, (ϋβ (ΙογοΙι <ϋβ ΑρδίδΐηδβΒπίί- βυί (Ββ Ζβίΐ 976 - 1025 (ηηΒ ζ\ν&Γ 

ννοΐιΐ βΓ8ΐ ίηδ 11. ηι.4, ηηβΐι Ββδίΐβ Βοαιη νοΓ 1020 5) ίβδί άο.ϋβτί 8βΙιίβη, 

ί,βίδέίβΐιΐίβΐι ηΒβΓ βϊηβΓ (ηηΒβδΙίηιπιΙβη) δρβΙβΓβη Ζβϊί αη^βίιοΓί. ”. Είηβ 

νοίΐ βηΐνόβΐίβΐΐβ Αρδΐδ - Οββδίδ ΐη άβΓ Μϊϋβ Ββδ 10. 1Β. 8, Ιαη^,'β νοΓ ϊγ- 

^βηάβίηβηι βηάβΓβη §βδίβ1ιβΓΐβη Ββίδρΐβΐ, ίδί ζ\\'»γ ηίβΐιΐ υηηιδ^Ββίι, 

ιηιιβ ηΙ^βΓ ΒβίΓβηιάβη. ΒβΒβηΜίοΙι δΐίιηιηΐ (Ββ Ααβδ&^β, ά&β άβΓ ίη Ηηβι 

ίδΐη&βΐ I νβΓΪΓβ1.βηβ Τγρ ηιίΐ (νοιη ΒβδβΒοαβΓ) ΜβΓίη ΒηΕδ υηά ΙοΒαηηβδ 

ΓβοΒίδ δίοΒ βΓδί ^β^βη ΕηΒβ Ββδ 10. ΙΒ.’δ βΐΐ^βηιβΐη §·β§βηηΒβΓ άβΓ ππι- 

§β1ίβΚΓΐβη (ηοβίι ίη Βθγ ηδΓ<11ίο1ιβη ΟΓηΒΙί&ρβΙΙβ νοη Αιίαηΐι Βίΐίδβ 7 ηηά 

άβΓ \νβηΐ£6Γ ΙγρίδβΒβη ϋββδίδ ίιη ΝοΓάηΓΠΐ νοη 8 νβΓίΓβΐβηβη) 

ΑηοΓάηηη^ άηΓβΙΐδβίζίβ 9; άίβ ΒβδβΒβίάβηβ ΚΪΓβΙιβ ίιη θΒ§β1β§βηβη Ηίη- 

ίβΕαηά ιηηβΐβ άβηη — \νβηί§ ν^ΒρδβΙιβίηΒβΙι — βίη νοιτβίΐβΓ άβΓ Νβιι- 

βΐ'ηη§· δβίη. ΡΙ&ηδίΒΙβΓ δβΐιβίηί- βδ ηηδ, ά&Β άίβ ΐΕοηο^ορΒίδοΙι &ηδ§β- 

Γβίίΐβ, ίί^ιΐΓβηΓβίβΙιβ δζβηβ λγοπι Ηαοι 1δηι&βΙ άβΓβδί, άίβ ηιβΒΓβΓβ 8ρίβ1- 

βιάβη ίη δίβΐι νβΓβίηΙ, άίβ §&ηζβ Εηί\νίβ1ί1ηη§ άβΓ ϋββδίδ ΒβΓβίΙδ νοΓ&ηδ- 

δβίζί, ιηίΐΐιίη θΒθγ 8γπ Εηάβ &1δ 3ΐη Αηίβη§' άβΓ Εηί\νίβΒ1ηη§ δίβΐιΐ. 

ΗβδΙΙβ10 ννβΓ ΙιίβΓ εαιάβΓβΓ Μβίηηη^ ηηά νβΓνάβδ ηηί άίβ ΝοΓάαρδίδ 

1. 1. Β & ί ο η ί η ΐ η β, ΟηΙΐ. ΑΓβΙιβοΙ. 12, 1962, 263 - 282, 8. 278; αΚηΙίοΙι 
ΒΌ., 8βρ&Γα1ηιη 8. 26, ηηά 3. Β 3 Γ ο η I & ί η β - Ώ ο δ ο £ η β, 15. Οδίβιτ. Βγ- 

Ζ8η1ΐιάδ1ϊ1ί 21, 1972, 163 - 178, 8. 171. 
2. α. Ρ. 8β1ιίβιηβηζ, ΑγοΚϊαοΙ. Αηζ. 1970, 253 - 273 ηηά άοΗ ζίΙΐβΓίβ 

ΒίίβΓηΙηΓ. 8βίίΒβΓ δρτ&βΒ δΐοΐι Α. \Υ. Ε ρ δ 1 β ϊ η, Οηδ. ΑΓβΙιβοΒ 24, 1975, 115 - 126, 

λνΐβάβΓ ίϋΓ ΙβΓρΙιο,ηΐοηδ ΡΓϋ1ιά3ΐΪ6Γυη^ αυδ; ν^Ι. ά&ζη ηηίβη 8. 251 Αηπι. 13. 

3. Βϋ., δβρηΓ&Ιηηι 8. 26. 1. Β η ί ο η I η ΐ η β - Ό ο δ ο % η β, 15. ΟδίβΓΓ. 

Βγζ9.ηίίηΐδ1Πί 21, 1972, 163 - 178, δ. 174. 
4. 3. Βηίοηίαΐηβ-ϋοδο^ηβ, &.0. 8. 174. 

5. Κ. I. 45, III νοΓ ΑδΒ. 521. 
6. Ο·. Ρ. 8 ο 5 ί β ηι β η ζ, .15. ΟδίβΓΓ. ΒγζηηΙίηϊδϋΒ 18, 1969, 239 - 258 Αηηι. 

24; άβΓδβΙδβ, ΑγοΚοοΙ. Αηζ. 1970, 253 - 273 Αηηι. 99; ά ο γ δ β 1 5 β, Κοιη. ^ααΓιαIδ^5^. 

67, 1972, 153 - 174, 8. 156. 
7. Τΐι. Τίά. 57&, νοη άβη ΑηΙοΓβη 8. 91 ηίβΜ βΓΒηηηΙ; ΐη ϊ5γογ ΒβδβΒΓβϊΒηη^ 

ηιϋδδβη άηΓθ5\νβ§ άίβ Νηηιβη ΜηΓΪβδ ηηά άβδ ΤάυίβΓδ \ΓβΓΐηηδο5ΐ νι^Γάβη. 

8. ά. II 192, Τ&Γ. 167 - 1, 168 - 1, 2, Β. III Αδδ. 360 - 362, 364, ΚΚ. ΡΒοΙο 
41. Αδ\νβΐο1ιβηά νοη ά. II 194 - 195 \νο11ίβ 3. Β & ί ο η ί 9 ΐ η β - Ό ο δ ο § η β, 
Βγζ. ΖίδβΒι*. 61, 1968, 291 - 301, 8. 298, ηηοΒ ίιη δαάαΓηι νοη Τη£&Γ βίηβ Οββδίδ 

δβΒβη. 
9. Τ Β. νοη Βο&γβγ, ΕΒΚ I, 1966, 1178 - 1186. 

10. Μ. ΒθβΙΙβ, Ή>. ΟδίβΓΓ. Βγζαηίιηΐδϋΐί 22, 1973, 251 - 279, 8. 257. 
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νοη Ουίΐϋ άβΓβ 4 αΐδ Ββ1β£ βΐηβΓ Αρδίδ - Βββδΐδ ζυ Ββ^ΐηη άβδ 10. ΙΕ.’β; 

<'θϊηβ 8ο δί&Γΐί [ηαηιΙΐοΕ υπι άΐβ νΐβΓ Εη^βΐ] αυ^ιηβηΙΐβΓίβ ΒββδΐδάβΓδίβΠυη^ 

[\νΐβ ίη Ηαοι ίδΐηαβί I] ΐδί. ί>βί Εβΐηβηι άβΓ δραίβη ΕαρραάοΙαδοΕβη Ργο- 

£Γβηιιηβ πιβΕρ ζιι ΕβοΒαοΕί,βη, δοηάβπι δοΕβΐηΐ δΐοΕ αυί άαβ 10. υηά άΐβ 
βΓδί-β Ηαΐίΐβ άβδ 11. ΙαΙΐΓΐιαηΟβΓί.8 ζυ ΕβδοΕΓβηΕβη». ΤαίδαοΕΗοΕ £ΐΕΐ 
βδ οΕθγ αυοΕ αιΐδ άΐβδβΓ ϋϋΕβη Ζβϋ ίϋΓ άΐβ Ηαοι - ίδΐηαβί - Αρδίδ Εβίηβ 
ΡβΓβΠβΙβη. Τίι. νοη Βο§γαγ 1 1β§ίβ άαΓ, άαβ άΐβ ϊάββ άβΓ ΙηΕβΓοβδδΐοη 
Μαπαδ υηά .ΙοΕαηηβδ άβδ ΤαυίβΓδ Εβΐ ΟΕπδΐυδ αϋ ϊδΐ υηά άβδ βΐ^βηίΙίοΕβ 
Οββδϊδ - Βΐΐά βΐηβ 1βη§β νοΓ^βδοΕΐοΕί,β ΕβΕ Ιη άΐβδβ, ηΐοΕΐ Ρ»βΐ άβη βΐ- 

^βηίΙΐοΕβη Βββδΐδ - ΒβΓδίβΠυη^βη, ΓβΐΕβη δΐοΕ δβηιϋΐοΕβ άβΓβτΐΐ^βη 
ΒΐΙάβΓ ΐη άβη «βΓοΕβΐβοΕβη» ΚϋοΕβη βΐη. Ηαοι ίδΐηββΐ I Εβΐ βΐηβ υηνβΓ- 

ίβΙδοΕίβ, ιιηι Εη§βϊ νβΓηιβίΐΓΐβ Βββδΐδ, <3ϊθ ΝοΓάβρδΐδ νοη Οϋΐΐϋ άβΓβ 
4 άβ£β§βη βΐηβ ηπι <ϋθ ίϋΓΕϋΙβηάβη Μβηβ υηά ,ΤοΕβηηβδ νβπηβΕΓΐβ, 

δοηδΐ β1)βη80 υηνβΓίβΙδοΕίβ Αρδΐδδζβηβ άβδ βροΕβΙγρίΐδοΕβη ΟΕπδΐυδ8. 

Οΐβδ 6Ρ\νβίδί δοΕ1β§βηά άβΓ νβΓ^ΙβΐοΕ πιϋ άβηι Βΐΐά <1θγ Βυάβρδίδ, ΐη 
άθπι Ιβάΐ^ΙΐοΕ άΐβ βηββίβηάβη Εη^βΐ άυΓοΕ ΜβΓΪβ υηά ,ΤοΕβηηβδ ΐη 
^ΙβΐοΒβΓ ΗβΒυη§· βΓδβίζί δίηά 3. Οϋΐΐη άβΓβ 4 ΓβρΓβδβηίίβΓί. άβΓβΓί βΐη 
§δηζ1ΐοΕ βηάβΓβδ ΑρδΐδρΓο^Γβπιιη, άβδδβη δριίΓβη ΐη ΚβρρβάοΕΐβη ηοοΕ 
1βη§β δΐοΕΐΕβτ ΒίβΙΕβη. Νοοίι άΐβ ΚϋοΕβ νοη Ββπίδβ, \νοΕ1 βυδ άβπι 13. 

ίΕ.4, Εβί ζ\νΐδοΕβη Μανία υηά ,ΤοΕβηηβδ άβη ΟΙιήδΐυδ άβΓ Ρι*ορΕβίβη- 

νΐδΐοη ΚιγΕ άβιη βΐΐι Εΐΐΐδβ (1283 - 1295) ΐη άβι· Βββδΐδ βυΒβΓ ΕΓΖβη^βΙη 
αυοΕ ηοοΕ Ηβχβρίβπ^βη - Εΐϋ^βΐ6, ΚβΓ§ΐ Ιάΐΐδβ (1212) ΙΐηΕδ υηΙβΓ άβιη 
Οβ\νβηά άβδ ππϋιηββΙΐοΕβη Βββδΐδ - ,ΤοΕβηηβδ ηβ^βηβΐηβηάβΓ ζ\νβΐ ΚΓβΐδβ, 

ΐη άβηβη 1. Εβίοηίβίηβ - Βοδο^ηβ βη1\νβάβΓ άΐβ Εβυβπ’βάβΓ άβδ βροΕβ- 

ΙγρίΐδοΕβη ΟΕπδίυδ οάβΓ ΜβάδΐΠοηδ δβΕ7; ά& Μβάαΐΐΐοηδ δοηδί ηυΓ 
βΐηζβΐη—]β βΐηβδ τβοΕίδ υηά ΙΐηΕδ Λ^οη ΟΕηδΐΐ ΤΕίοη — νοιΈοηιηιβη 8, 

1· ΤΕ νοη Β ο £ γ & γ, ΗΒΚ I, 1966, 1178 - 1186. ν^Ι. άβΓ8β1ί)β, 

ίη Ρο1γο1ΐ0Γ(ϋ3, Γβδίδοίιπίί ΡΓαηζ ΌοΙ^βΓ, 2, 1967, 59 - 72, 0. \ν β Η θ γ, Ββν. 

ΕΐΙ. Βγζ. 26, 1968, 311 - 336, 28, 1970, 161 - 187. 

2. ν^ί. Ο. Ρ. 8 ο 1ι ΐ β ηι β η ζ, ΑγοΙιεοΙ. Αηζ. 1970, 253 - 273, Αηιη. 80: 
«ΜίδοΗΙγρ». 

3. Ν. υηά Μ. ΤίιΐβΓργ, Οαίι. Αγο1ι6οΙ. 15, 1965, 97 - 154, ΑΒΒ. 23, ά ΐ β- 
8 β 1 Β β η, βΒβηάα 24, 1975, 73 - 113, ΑΒΒ. 37, Ν. ΤΙιίβΓΓγ, Βυΐΐ. 8οο. ΝέΐΙ. 
Αηίΐςυ&ΐΓ68 άβ ΡΓαηοβ 1971, 170 - 178, Τοί. 18-2, άϊβδβΙΒθ, Ζο^γάϊ 5, 19744 
5 - 22, ΑΒΒ. 22, 24. 

4. II 426, ΚΚ. 199. 
5. 1. II 178 - 179. 
6. ΤΒ. 212, Ταί. 96α, Β. III ΑΒΒ. 511. 
7. ΒΌ., δθραΓβίυηι 8. 4, ΑΒΒ. 2; ν§;1. ΕοίΙ 246. 
8.3.1 201, II 184, 190 - 192, Ταί. 166 - 1, 167 - 1, 2, 168 - 1, 2,169 - 2, 170 - 3, 

Ν. υηά Μ. Τ Εί β γγ γ, I. 8&ν. 1963, 5 - 23, ΤΕ. 189 - 190, 212, Ταί. 96α, Β. III 
ΑΕΕ. 359 - 362, 364, 521, 522. 
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ιηυβ βδ δΐοΕ \ν.οΚΙ υηι άΐβ Εβυβη'&άβΓ Βαηάβΐη, άΐβ αυβΕ ΐη άβΓ Βββδΐδ 
νοη Αγν&ΐι Εδγ νοΓΕοηιηιβη. Ββί άΐβδβΓ ΐδί ΟΕπδΐΐ ΤΕΓοη νοη άβη νΐβΓ 
αροΕ&ΙγρΐΐδβΕβη ΤΐβΓβη υιη^βββη §αηζ ^1βΐοΕ&Γΐΐ@: βυοίι ΐη ΕδΕΐ Οϋ- 

ηιϋ§2, λνο άβι* ΒΐδοΕοίδΓ&η§ άβιη νοη Αδίηου (1105- 1106) βυββΓΟΓ- 

άβηΙϋοΕ ΕΕηβΙί 3. 
ΑΕηΙΐοΕ ν/ΐβ Ββδίΐβ ΛνβιΊβΙβ αυοΕ Ν. ΤΕίβιτγ ΐιη ΖυδαππηβηΕβη^ 

ιηϋ Ηαοι ίδηιαβί I άΐβ ΝοΓάαρδΐδ νοη Οϋΐΐϋ άβΓβ 4: «...Ια Ββϊδΐδ αρ- 

ραΓαϋ οοιηπιβ υηβ ΐηια§:β άβ δαηοΐυαΐΐ'β ΐηια^β άβ]α Εΐβη οοάΐΓιββ αυ 
άβΕυί άυ Χθ δΐβοΐβ...»4. ΕΕβηίαΙΙδ αΐδ Βββδΐδ νπίΓάβ αΒβΓ άαδ Βΐΐά 
αη άβΓ Ναοδ - ΟδΒναηά ϋΕβΓ άΐβδβΓ Αρδίδ ΕβζβΐοΕηβΙ5. Εδ 1ΐβ§1 αυί άβΓ 
Ηαηά, άαβ άβΓΟΓί υηηιΐΙίβΙΕαΓ ηβΕβηβΐηαηάβΓ ηΐοΕΐ ζν'βΐπιαΐ άΐβ ^ΙβΐοΕβ 
δζβηβ ^βηιαίΐ ν?υΓάβ, ηιίΐΕίη ιηίηάβδίβηδ ηΐοΕί, ίη Ββΐάβη Ραΐΐβη άΐβ Ββ- 

άβυίυη§ άβΓ Βββδΐδ §βπιβϊη1 §β\νβδβη δβΐη Εαηη. Βαβ Οδ1\ναηά - Βΐΐά 
ΐδί — βΕβηδο \νΐβ άΐβ «Βββδΐδ» ΐη άβΓ \Υβδί1ϋηβί1β Λ?οη ΚοΕαΓ Ιάΐΐδβ — 

Εβΐηβ θΐ§'βη11ίοΕβ Βββδΐδ, δοηάβπι ΤβΐΙ βΐηβΓ §ΓδββΓβη 5ζβηβ πιϋ πιθΕγ- 

δοΕΐοΕίΐ^βΓ Ββάβυΐυη^0 υηά ΟΓάηβΙ δΐοΕ άβΓαΗ ζν7αη^1οβ ΐη άΐβ Υογ- 

§;βδοΕΐοΕίβ άβΓ Βββδΐδ ΐιη δΐηηβ νοη Βο§γαγδ βΐη. ΒβΓ?ΐηι Ναοδ ^Γοββη- 

ίβΐΐδ βΓΕαΙίβηβ ΒθΕογ άβΓ Ρβηα^ΐα - ΚϊγοΕθ ηιαοΕί Εΐη^β§;βη ΕΙαΓ, άαβ 
Εϊθγ υηά αΐδο οίίβηΕαΓ αυοΕ ΐη Ηα<η Ιδηιαβί I άΐβ πιυΙπιαβΙΐοΕβ Αρδίδ - 
Βββδΐδ ηΐοΕί ΤβΐΙ βΐηβΓ ^ΓδββΓβη Κοηιροδΐίΐοη, βοηάβΓη ΐη δΐοΕ αΕ§β- 

δοΕΙοδδβη ΛναΓ. 

ΑυοΕ δοηδί §ΐΕΐ βδ ΐη ΕβΐηβΓ «αΓοΕαίδοΕβη» Αρδΐβ ΚαρραάοΕΐβηδ 
βΐηβ νοίΐ βιΐδ£βΓ6ΪΓ1β Βββδΐδ. ΚιΕ^ΙαΓ Εΐΐΐδβδΐ7 ΕΙβΐΕί ηοοΕ ΕΐηΙβΓ άβΓ 
ΝοΓάαρδΐδ νοη Οϋΐΐϋ άβΓβ 4 ζυΐ’ϋοΕ : Μαπα δίβΕί ίη ΕυΓΕΐΙΙβ - Ηα11υη§ 

αη άβΓ Ναοδ - Οδΐλναηά ζ\νίδοΕβη άβΓ ηδΓάΙΐοΕβη Μβγϊθπ - Αρδίδ υηά άβΓ 
Μΐΐίβίαρδΐδ πιϋ βΐηβΓ οίίβηΕαΓ Γβΐηβη ΡΓορΕβίβηνΐδΐοη ΐη άβΓ ΙίοηοΕβ. 

Βθγ βηΙδρΓβοΕβηάβ ΒίΙάίΓα^βΓ τβοΕίδ άβΓ Ηαυρίαρδΐδ, άβΓ «ΓοΕαηηβδ 
^βίΓα^βη ΕαΕβη \νΐΓά, ΐδΐ ζβΓδΐοιϋ; Μαήαδ Ηαηάβ λνβΐδβη πιθΕγ αυί άΐβ 
Μϋίβΐ - ΚοηοΕβ αΐδ αυί άΐβ (ϋΕβΓάΐβδ υηρΓοροΓίΐοηίβΓί Μβΐηβ) ΟΕπδΙυδ- 

1. Ν. ΤΕίβιτγ, Ζο&Γαί 5, 1974, 5 - 22, ΑΒΒ. 1, 2, 4, 5. 

2. Α. Α. Τ ϋ ί β η Ε ίη Α. ΟαΕτίβΙ, Νί^άβ ΤαπΕί, Αηΐιαη^ II, Μ. Οτου^ίι, 
Αηαΐ. 81α(1ϊβ8 14, 1964, 147 - 161, Ταί. 33, Τ Ε ί β γ γ γ, 1. 8αν. 1968, 45 - 61, ΑΒΒ· 

18, άίβδβΙΕβ, Ζο^Γαί 5, 1974, 5 - 22, ΑΕΕ. 3, 5. 

3. Ιη Αδίηου δίηά άϊβ ΟΕβΓ^β\ναηάβΓ άβΡ ΒίδβΕόίβ βοΙίί^βΓ. Ζπγ ΡΓα§·β άβΓ 
ΒαίίβΓυη^ νοη ΑγναΕ Εογ υηά Εδΐϋ 0·ϋπιϋ§ ν§;1. Ν. Τ Ε ί β γ γ γ, 3. 8αν. 1968, 

45-61, Μ. Β β 8 11 β, ΒΒΚ III, 1978, 968 - 1115. 

4. Ν. Τ Ε ί β γ γ γ, Ζο^Γαί 5, 1974, 5 - 22, 8. 21. 

5. Ν. υηά Μ. ΤΕίβιτγ, ΟαΕ. ΑγοΕθοΙ. 15 (1965) 97 - 154, ΑΕΕ. 27; ν^Ι. 
Ν. Τ Ε ί β γ γ γ, Ζο^Γαί 5, 1974, 5 - 22, ΑΕΕ. 21. 

6. Ν. Τ Ε ί β γ γ γ υηά Α. Τ β η β η Ε α υ ιη, 1. 8αν. 1963, 228 - 241. 

7. 1. I 211, Ταί. 44-2. 
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βίίδίβ ζλνΐδοΗβη ζ\νβϊ Εη^βΐη αη άβΓ ΟδίΛναηά ϋΒβΓ άβΓ Αρδίδ, νοη άβΓ 

δίβ ζυάβηχ άιΐΓβΙι <1ΐβ Η1. ΡΓοϋορίοδ υηά Οΐ’βδΜοδ ^βίΓβηηΙ ίδΕ Είηβ ϋΐιη- 

Ιΐοΐι άβζβηΐβ Εδδυη^ Καί. άίβ ηχϋ ΚάιςάαΓ ϋίΐίδβδί νβΓ\ναηάΙβ ΚΪΓβΙιβ υοπ 

ΚαΠιΚ 1: Ιη άβΓ Κοηβΐιβ άβΓ ΙίαυρΙ-αρδίδ ΗιγοπΙ ΟίΐΓίδΙιΐδ ζνϋδβΐιβη 

ΜίβΚαβΙ υηά ΟαΕπβΙ ίιη ΚυίδβΓοπχαΙ; ζιι Οΐιπδϋ ΡϋΒβη δίηά Μαπα υηά 

νίβΐΐβίβΐχΐ άοΐιαηηβδ ίη ζ\νβί Μβάαίΐΐοηδ. Ααβίι ίπχ Μβίηβη Ββΐΐί - Κβ§β32 

ίβΐ άίβ Οββδίδ— ιι&ο!ι άβΓρϋαηίοη νίβΙΙβίβΜ οϋηβΗίη ηυι* βίηβ δραίβΓβ 

ΖυΙαί. — πιϊΐ (ΐΓβί ΒίίδΙβη ϊη άβΓ Ριοΐΐχβδίδ πιιγ βΕβη αη§βάβυίβΐ, \νίβ 

χνΐΓ βδ αΚηΙίβΚ δβϋοη αη άβΓ Οδίνναηά άβδ ΚαίΚοΙίΚοηδ άβδ ΚαΙάιαΓίηβη- 

Κίοδίβίδ Γιηάβη3. ϋίβ Ηαιιρΐαρδίδ \ν&Γ βίηβπι (ϋβυΐβ ζβΓδί,ΟΓίβη) αηάβΓβη 

8α]βΙ νοΓΚβΚθΙΙβη, ηαβΚ άβΓρΚαηίοη γνοΐιΐ \νίβάβΓ άβηι αροΚαΙγρΙίδβΙιβη 

Οΐιπδίυδ. ϋίβδβΓ ίϋΐΐί αυβΚ άίβ Μϋίβίαρδίδ άβΓ ΤΙιβοίοΚοδ - ΚαρβΠβ, 

άβΓβη ΓββίιΙβ ΝβΚβηαρδίδ άίβ Οββδίδ βηίΜΙί 4. ΟΙΐΓίδΐυδ δΙβΚί, ΚίβΓ, υηά 

ζ\ναι· ηίβΐχΐ ζχνίδβΐιβη Εη^βΐη, δοηάβΓη ζχνίδβΐιβη ζ\νβί ΖγρΓβδδβη, άίβ αυδ 

άβΓ ΙΚοηο£·Γαρ1ιίβ άβδ ΗίιηηιβΙΓαΙίΓΕδΙϋΙάβδ8 οάβΓ άβδ ΡαΓαάίβδβδ 6 δίαηχ- 

ιηβη υηά άβΓαΗ ΛνίβάβΓυπχ άβη Οββδίδ - ΟιαΓαΚίβΓ νβηνίδβϋβη 7. ΤαΚίαΙι 

Κίΐίεβ (1006 οάβΓ 1021) Κοί ζ\ναΓ βίηβ Γβίηβ Οββδίδ8, ίηάβδδβη οΐιηβ Εη^βΐ 

υηά ηίβϊιΐ ίη άβΓ Αρδίδ, δοηάβΓη αη άβΓ 5ϋά\ναηά. Οίβ Αρδίδ Καί ηοοΗ 

ίηχηιβΓ άίβ ΡΓορΙιβΙβηνίδίοη 9. 

ΕγβΙ ηαβΚ άβΓ άαΚΓίαυδβηά\νβηάβ \ναηάβΓί άίβ Οββδίδ ίη άίβ Ηαυρί - 

Κζιν. βίηζί^β Αρδίδ, ΚβδβΚΓαηΚί δίβΚ αΚβί' αυβΚ άαηη ηοβΚ ιηβίδί αχιί 

άίβ άι*βί βδδβηίίβΐΐβη ΡβΓδοηβη, ννοΚβί δίβΚ ίη βίηί§;βη Εαΐΐβη ΜβάαίΠοηδ 

ίηι ζβΓδΙοΓίβη υηίβΓβη Τβίΐ άβδ Βίΐάβδ ηίβΚί αυδδβΚΙίβββη Ιβ,δδβη : ΜβΓγ- 

βηχαηβ 10, άίβ Κ,ΓβυζΙαιρρβΙΙάΓβΚβ ίηι ιιηΙβΓβη ΚχΚςάαΓ - Ταΐ (ΟοΓβηιβ 32 

1. «Γ. II 184. Εΐη χνβίΙβΓβδ «Οββδίδ - Βί1<1» ϊη άίβδβΓ Κίΐ’βΚβ ίδί ϋΕβΓΚυυρΙ ζινβϊ- 

ίβΙΙιβίΊ : 3. II 186. 

2. .1. II 274. 

3. Ο. Η. Ρ ο γ 5 γ I Ιι, Κ. \¥ β ΐ I ζ ίη 3. η η, I. δ β ν £ θ η Ε ο ιιηά Ρ. 

ΛηάβΓβ££, ΤΙιβ ΜοηαδίβΓγ οί δεάηί Ε&ΙΚβπηβ αΐ ΜοαηΙ δΐη&ΐ, Τΐιβ ΟιιιροΙι 
αηά ΡοΓίΓβδδ οί* ΙιΐδΙΐηίαη, Αηη ΑγΙ)ογ, Μΐοΐι. 1973, ΤαΓ. 103, 122 - 125; Κ. Λ¥ θ ϊ ί ζ- 

ιη η η η, Ναίίοη&Ι Οθο^γ. Μβ^δζϊηβ 125, 1964, Ηβίΐ 1, 109 - 127; Ο. Η. Γ ο γ 8 γ I ίι, 
Οιιιη&ίαΊοη Οαΐΐδ ΡαρβΓδ 22, 1968, 1 - 19, ΑΒΒ. 35, 36. 

4. .1. I 122. 

5. Ο. Ρ. 8 ο 1ι ί 6 ίη β η ζ, Οηβηί. ΟΙΐΓΐδΙ. Αη»1βιΊ& 204, 1977, 147 - 180. 

6. .1. Ρ 1 β ηι ηι ΐ η §;, 81αάίη ΒγζαηΙίηα II, 1973, 143 - 159. 

7. ν§1. Μ&Π& ζινϊδοίιβη Β5ηηιβη υηά αηΟθΙβηάβη Εη^βΐη, 3ΐδθ βίηβ ^αηζ 
9.1ιηι1ΐβ1ιβ ΑηοΓάηηη^, ϊη Εδίά 1)3β3 Ιιίϋδβδΐ: 3. ΕαίοηΙαϊηβ-Όοδο^ηβ, 

άί). Οδί.βΓΓ. Βγζ&ηΐΐηίδίϊΐί 21, 1972, 163 - 178. 

8. ά. II 322, Τ3ί. 186-1; Ε. III ΑΟΙι. 433. 

9. ά. II 313, Τ3ί. 186 - 1, 2, 187 - 1; Ε. III Λβΐ). 433, 434. 

10. I 245; Ε. II ΑΙ>Ι). 279, 281. ϋβΓ (Μ άβδ ΗΙ. ΕυδΙαΟιΐοδ ίη άβι· ΝοΓά- 

ηίδβΐιβ άβδ Βοηιαδ (ν£ΐ. δβΐιίβηιβηζ, Εδηι. ^ι1αΓία18^11^. 71, 1976, 133 - 174, 

ΕΙβνΓδ III. βίη Νβηίηηά Ιίδρρ^άοΙιίδοΙίβΓ ΚΐΓβ1ιβηηΐ3]βΓβί 251 

οάβΓ 33) Εΐιηηΐι2 ηηά ζί&ηΐϋι Ιίίΐίδβ3, ΟοΓβηιβ 16 (δίβι·^ ζβΓδίόΐ'Ι)4, 

17&5, 21 6, 287, δβηβη Ιίίΐίδβ8, Μβίβΐίί Ιίίΐίδβ9. ϋβΓ «Υά&ηΐι - Οηιρρβ» 

(ΟοΓβηιβ 17β, 21, 28) δβΜίββί. δίοίχ άίβ ΓββϋΙβ Αρδίδ νοη Υαδίιί Κος; 

Ιίίΐίδβδί (δΙεηΊί ζβΓδίοΓί) βη ,0. ϋίβ βΒβηίεάΙδ ϋίβΓϋβΓ §β1ιδπ§β δαϋΐι Είϋδβ 

ΙιαΙ βίηβ ^ΙβίβΙιείΓΐί^β Οββδίδ ίη άβΓ τββΜβη11, ΟοΓβηιβ 11α ίη άβΓ ϋηΕβη 

Νβ6βηαρδίδ ,2; ηιίΐ άβΓ ΑηοΓάηυη^ Οββδίδ (ΡΐΌίίΐΘδίδ), ΟΕηδΙαδ (οάβΓ 

Μαπα) ΙίίΓοηβηά ζ\νίδβΙιβη λΥάβΙιΙβΓ - Εη§β1η (Ηαυρίαρδίδ) υηά Μίβίχαβί 

(Οίαίίοηίϋοη) ζβί^Ι δίβΐχ άίβ ίϋΓ άίβ ΟαϋβΓυη^ άβι* δαυΙβηΕή'βΙχβη ννΐβΐι- 

ίί§β ΚαρβΠβ ΟοΓβχηβ 11α 13 6βζϋ§1ίβ1χ άβΓ Οββδίδ ηχϋΐιίη ΕοηδβΓναϋνβΓ 

αΐδ Είπχαΐι υηά £απ1<:1ι Είΐίδβ, άίβ ίηδ§;βδαπι1 άίβ ^Ιβίβΐιβη ΒίΙάβΓ, αϋβΓ 

ίη άβΓ Αηοΐ’άηυη^ Μαπβ (ΡΓοίίιβδίδ), Όββδίδ (Ηαυρίαρδίδ), Μίβΐιαβί 

(ϋίαΐίοηίΐίοη) 1χα6βη. Ββζϋ Αηα Ιαίίδβδί, ηαβϋ ά. Εαίοηΐαίηβ - Οοδο^ηβ 

Αηηχ. 113) ίδΐίβίζί ίηι βίηηβ νοη ά. I 245 ^β^βη Κ. II \όγ ΑΜ). 279 ^βίνίαρί: Ν. Τ Ιι ί- 

β γ γ γ, Ουηι1)&Γΐοη Οαΐίδ Ρ&ρβΓδ 29, 1975, 75 - 111, ΑΗΗ. 10. 

1. «Γ. I 260, ιιηίοη ζβΓδΙόΓΐ. ΖυΓ Νυπιπιβι· ν^Ι. 8β1ιίβιηβηζ, ΑγοΙιοοΙ. Αηζ. 1970, 

253 - 273, Αηπι. 5. - ? 

2. 3. I 433, Τ&ί. 114-1; Κ ί η γ ο δ δ, Υ&η υηά Μ&ηΙταη, ΤυΓίίβγ 
ΑΗΗ. 154; Ε. Κ γ 3 ιι 11ι β ί ηι β γ, ΕαιΊγ ΟΗπδΙίαη 3ηά Βγζπηίίηβ ΑΓβΙϋΙββίυΓβ, 
ΗηΓπιοηάδΛνοΓίΙι 1965, Ταί. 165; Ε. II ΑΗΗ. 160; ΚΚ. Ρίιοίο 70; 3. Ε 3 γ ο β Ιι β, 
Εα θ3ρραάοββ ΕυρβδίΓβ, ΑηΙί&Γα ο.3. 

3. 3. I 456, Τ3ί. 126 - 1; Ε. II ΑΗΗ. 193, 196; Ν. Τ Ιι ί β γ γ γ, 13υηι1)3Γΐϋη 
Οαΐίδ Ρ3ρβΓδ 29, 1975, 75 - 111, ΑΗΗ. 7; ΚΚ. Ρίιοίο 47. 

4. Ε. II νορ ΑΕΙ). 155; Ο. Ρ. 8 β Ε ί β ίη β η ζ, ΑγοΜοΙ. Αηζ. 1970, 253 - 

273, ΑηΓη. 80. 

5. Ο. Ρ. 8 ο Ιι ί β ίη β η ζ, ΑιόΜοΙ. Αηζ. 1972, 307 - 318, ΑΕΕ. 1, 2. 

6. 3. I 475; Ν. ΤΕίβΓΓγ, ϋυιηΕαιΊοη ΟοΚε ΡυρβΓδ 29, 1975, 75 - 111; 

Α0Ε. 8; Α. λ¥. Ε ρ 8 ϊ β ί η, 0&Ε. ΑγοΕθοΙ. 24, 1975, 115 - 126, ΑΕΕ. 4. 

7. ί, I 482; Ο. Ρ. δβίιίβιηβηζ, ΑγοΕοοΙ. Αηζ. 1970, 253 - 273, ΑΕΕ. 7. 

8. ΕοΙΙ 208 - 209; 3. II 48; 3. Ε3ίοηΐ3ΐηβ, 0.3Ε. ΑγοΕθοΙ. 12, 1962, 

263 - 284, ΑΕΕ. 18; υηΐβη ζβΓδΙοΓί. 
9. 3. II 372, υηίβη ζβΓδίοΓί. 

10. Ν. Τ Ε ΐ β γ γ γ, 3. δαν. 1965, 625 - 635; ά ί β δ β 1 Ε β, ΚΊηίοπη. ά’ΗίδΙ. 

άβ 1’ΑγΙ 14, 1969, Νγ. 1,7-17, ΑΕΕ. 9; ά ί β δ ο 1 Ε β, Μβίοη^βδ Μοηδβΐ (1974) 193 - 

206, Τοί. 73. 

11. Ε. II υογ ΑΕΕ. 21. 
12. Ο·. Ρ. δβΐιίβηιβηζ, ΑγοΕοοΙ. Αηζ. 1970, 253 - 273, ΑΕΕ. 2, 3. 

13. Όίβ άυΓοΕ ίΕΓβ ρβηίΜβ ΖβίβΕηυη^: βΕ3Γ3ΐιίβΓίδίίδοΕ6η αηΐΕοηίδοΕβη Μαΐβ- 
ΐ'βίβη ΕίβΗ Α. Ε ρ δ I β ί η, ΟαΕ. ΑΓβΕβοΙ. 24, 1975, 115 - 126, οΕηβ Αυίορδίβ 
υηά οΕηβ ΒίδΙίυδδίοη ηιβίηβΓ υυδίϋΕΓίίοΕβη ΑΓ^υηιβηΙβ ίϋΓ υηδρβζίΓίδοΕ. ΑυΙ άβΓ 
Βαδίδ άβδ (υηΕβ^ΓϋηάβΙβη) ΡοδίυΙυΙδ, άίβ δουΙβηΙίίΓβΙιβη ΕαΙΙβη άίΓβΕΙ η3β1ι ϊΕγογ 
ΑυβΕοΕΙυη^ ίΕΓβη ίί^ϋΓΐίβΕβη ϋβΙίΟΓ ΕβΕοιηπιβη, 1<3ΐη δίβ — ίϋΓ ηιίοΕ ηίβΕί ϋΕβΓ- 

ζβυ^βηά (Λνίβδο Εοί ιηηη δίβ άυηη βΓδί δο 80Γ§ί3ΐίί£ οηίΕοηίδοΕ αυδ^βπΐ3ΐΙ?) — ίϋΓ 
άίβδβ ννίβάβΓ 3υ£ 3βΓρΕ&ηίοηδ ΡΓϋΕάοϋβΓυη^ ζυηίβΐϊ. ΑΕΙβΕηβηά «;β§;βηϋΕβΓ ΕρδΙβίη 
3υοΕ Μ. Εβδίΐβ, ΕΒΚ III, 1978, 968 - 1115. 
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808 άβιη δραίθη 12. ,Πι., ΙιαΕ βίο Οββδίδ -ννίβάβριπη ΐη άβρ (βΐηζΐ§βη) Αρδΐδ, 

]β(1οο1ι ία (Ιθγ νβρΙίδΗβηβη Ροπή ιηίί ΟΗτΐδΙαδ ίια ΜβάαίΙΙοη *, <ϋθ βϊοΙιορ 

δρ&ΐο Ο&ηαν&τ Ιαίΐδβ2 &11β βρβΐ ΡβΓδοηβη ηΐδ Βϋβίβη3. 

Ζη βορ υπι Νβ&βηίΙ^ιΐΓβη βΓ\νθϋθΓΐβη Οββδΐδ ΙθίΙβη Κ&τ&1>&§ ιιηά 

ΚαροΡυΙαί Ιίίϋδθδΐ ίϊββΓ, ΐη βθΓθη Αρδίάβη — δΐοίΐθΓ ηιΐδ ΡΙ&Ιζ^Γαηββη —- 

βΐβ ϋββδΐδ ΐη άβη Βΐδο1ιοίδΓαη§’ ΙιΐηοΐηΙίοηιροηΐθΡί. \νυτββ, ΐη Κ&γ&ΒιιΙιιΕ 

Ιάϋδβδϊ4 ΐη άβΓ Κοηοΐιβ, ίη ΚαΓ£ώ&§ Κΐΐΐδβδί5 ηηίβΓ άβΓ ΑροδίοΠωχηπίΗ- 

ηΐοη αΐδ ΚοηοΙίθηΡϊΙά. δϋίΙβΓ ΐη ΡΓΟδίίγηβδθ ΙιηΙ ΚαΓαηΙιΙϋ Ιάΐΐδβ 6, Ηβί- 

1ΐ§βη - ΜββαΐΠοηδ βίο δβΐίοηΐϊαρβίΐβ νοη Κιΐιρίαρ Ιίΐΐΐδβδΐ 7 ιιηά <ϋβ Νορβ- 

αρδΐδ νοη Τα^9Γ, Ιιϊθγ αυοΗ ΟΙιτίδΙιΐδ ίιη Μβάαίΐΐοη 8. Εη§ο1 ίΐηβοη δΐοΕ 

Ιιβΐ οΙβΓ βΐ^βηΐΐΐοΐιβη ϋββδΐδ ΐη άβΐ’ Αρδΐδ (ζ.Τ. δβΙΒδ! ΙιΐβΓ ηοοίι ιηίί Κβΐΐΐίίοη 

άβΓ Ρρορίχοΐοηνίδίοη) δίοΐιβρ ηϊοΐιύ λγογ άβιη 11. «Πι., πιθΙιγ αΐδ ζ\νοΐ βΡδ£ 

ίη (Ιθγ Ιοίζίοη ΡΚ&δθ (Ιθγ ΙίαρραάοΡΐδοΙιβη λν&ηάιηαΙβΓβΐ: ΐβ ζ\νβΐ Εη^βΐ 

ΐη ΕδΚΐ Οηιηϋ$ 9, Αγναΐι Ρογ 1ϋ, Τα^αρ1 11, ΟϊγοΡΗ Ιαίΐδβ 12, ^αΐιΐηοίοηβΐ13 

υηβ αΐδ Μθάαΐΐΐοηδ ΐη βορ νβην&ηίΐΐθη Α§α§ι β&§·ι Ιαίίδθ 14, νϊθΓ Εη§β1 

ΐη Μανπιοαη 4 (ηαοΐι .ΙθΓρΐιηηΐοη δραίορ αΐδ Τα§·9Γ) 15 υηβΐη ΚπΊί ά&ιη 

αΚι Ιίΐΐΐδβ 1β. ΑΙΙβΐη ΐη (Ιθγ νΐβρζΐ£ - ΜορΙγρβρ - ΚϊγοΗο (1216/17) ηηβ ΐη 

ΚηΊί βαηι αΐΐι Ιαίίδθ (1283- 1295) Ιιαίιβη άΐβ αιιΒβη δΐοΐιοηβοη Εη^οΐ 

1. 3. Κ&ίοηίαΐηβ-ϋοδο^ηο, Βγζ. ΖΙκοΙιγ. 61, 1968, 291 - 301,-8. 297. 

2. 3. II 368, 426; Ν. Τ Ιι ί β γ γ γ ηηβ Α. Τ ο η β η 1) & ιι ιώ, 1. 8&ν. 1963, 

228 - 241; ΚΚ. 204. 

3. 1. II 366. 

4. Ν. Τ Ια ί ο γ γ γ, ΚΊηΓοπη. β’ΗϊδΙ. ββ 1’ΛιΊ 14, 1969, Νγ. 1, 7-17 (δΰβ- 

Ποίι, ηΐοΜ οδίϋοΐι νοη Μηραη - Ανοιίαρ). 

5. 1. II 342, Ταί. 196-1, 2. Ζπγ Βαίίβπιη^ ν#1. Μ. Η β δ ί 1 ο, 35. ΟδΙβιτ. 

Β/ζ&ηϋηΐδίίΙί 19, 1970, 261 - 266. 

6. «I. I 397, Τ&ί. 98-1; ΚΚ. Ρ5οΙο 93; 0. \¥ η 11 β γ, Βθν. 131. Βγζ. 26, 

1968, 311 - 336, Α55. δ. 
7.3.1 201. 

8. ,Τ. II 191 - 192, ΤηΙ. 168 - 1; Β. III Α55. 360 - 362, 364. 

9. Α. Α. Ταίβηίί ϊη Α. Ο η 1> γ ί 6 1, Νί£ββ Ταπίιΐ, ΑηΙΐ9ΐη§: II; Μ. Ο ο ιι £ 5, 
ΑηαΙ. 8ία(1ΐβδ 14, 1964, 147 - 161, ΑΒΒ. 4, Τ&ί. 33, 345; Τ Ιι ΐ β γ γ 5^, ί. δδιν. 1968, 

45-61, Α55. 18; <3 ΐ β δ β 1 5 β, Ζο§τηΓ 5, 1974, 5 - 22, Α5Β. δ. 

10. Ν. Τ Ιι ί θ γ γ γ, Ζο^Γηί 5, 1974, 5 - 22, ΑΒΒ. 1-5. 

11. ί. II 189, Τηί. 164 - 2, 166 - 1, 167 - 2; Β. III Α5Β. 355 - 359. 

12. Α. Α. Τϋίβηΐί ϊη Α. Ο αίτιοί, Νϊ^(Ιθ Τηπίιϊ, Αη5&η§; II; Τ5. 189 - 190; 

Β. III Α5Β. 521, 522. 

13. 3. II 162, Τ&ί'. 161-3, 164-1; Β. III Α55. 414. 

14. Τ Ιι ί β γ γ γ, ί. 8ην. 1963, 5 - 23. ΑΙδ Τγηιρ&ηοη5ϋ<1 5&1 <Ιίβ ϋοβδΐδ ΐιη 
Ν&ιΐΐιβχ νοη Ρϋρβηΐΐ δβΐίί Ιίϊϋδθδί ζ\νβί Εη§βΙ, νβΓπιυΙϋοΙι &1δ <ίΒϋο1ίβη5ϋββΓ» (Τ5. 

139); ν£ΐ. Ο. Ρ. 8 ο 5 ϊ β ηι β η ζ, ΟπβηΙ. ΟΚΐ’ϊδΙ. ΑηηΙβοί& 204, 1977, 147 - 180. 

15. .Τ. II 238 - 239. 

16. Τΐι. 212, Ταί. 96&; Β. III ΑΒΒ. 511. 
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ιΐΐο ^Ιοίοΐιο ίΓοηί-αΙο Ηαΐΐιιη^ \νΐο ΐη άορ Αρδΐδ νοη Ηαοι ίδηιηοΐ 1. Βϊβδο 
ΐδΐ αΙδο οηΐδρροοίιαηίΐ δρηί ο(1ογ, ίοΙΙδ αΙί-ΟΓ, υηΙβΓ <Ιοη Κ-ορρ&ιίοΙίΐδοΙιβη 
ΛρδΐδίΙοΙίΟΓΟίΐοηθη οΐη βΡδοΙυί-βδ ϋηΐοιηη. 

ΑυβθΓΐηιΙΙ) ΚηρρΗίΙοΙίΐβηδ ΠϊΙιγΙο Ν. ΤΗΐβΓΓγ οίδ Βοΐο^; Πιγ οΐηο 
Γ)βο3Ϊ8 <1βδ Γπΐΐιρη 10. ,Πι.’δ ίη οίηοι· Αρδΐδ (ϋθ Κίτοΐιβ νοη Α^ΉΡηττιαι* 

(915 - 921) «η '. ΙΙΐβρ Ιιηικίοΐΐ δΐοίι ο5ργ \νο!ι1 υπι οΐηο (1ρθϊζοπϊ§ρ Κοπι- 

ροδίϋοη ιΐοδ νοη Ν. ΤΙποπγ (ΙΐδΙίυΙΐβΓίθη Τνρδ γπϊΙ οΐθΐη ΐΗΓοηοπΟβη 
Οΐιρΐδίηδ ζ\\·ΐδθ1ιθη ζ\νοί 8ίο1ΐΡη(1οη (αηδοΐιβίηοηά Ιΐηΐίδ οΐηο Ρραιι, ηΐδο 
ΜαΓία, ,ΐοοίοοίι Ιαδδοη δΐοΚ Εη^οΐ ΐη Ιίβΐηορ \νβΐδθ αυδδοΗΙΐοΒοη) ηΐοΐιΐ 
ΐη ίΙβΓ Κοηοΐιο, δοηβορη ΐη ίΐορ Ζοηο (ΙαπιπΙοΓ ίιβοΓ δοοίΐδ δΙοΗβηϊΙοη Λρο- 

δίβΐη, πίδο \νΐβ(ΙΡΓΠΓΠ ^βδίβηίηΐΐ» οΐη βΐηβ Ποοδίδ ίτη χνβίΙθΓβη 8ΐηηο. Ε)ΐθ 
Ιγη^ΙϊοΙιρ Ζοηβ ΐδΐ ΡΙηη ηΐιβρίηηοΐιΐ ηηΟ ΙοΒΐ ίΙβΡίΐιΊ ΕΐηζρΙΗβϋβη τιΐοΐιί 
οι ΐίβηηβη; ΐη (Ιθγ ΚοηοΗβ ΐ.δΙ βΐη Κτουζ, (1»δ ζπγ ΒοΙιΐοΙιΙ <1ργ Ρΐηιιρτι ΟΟργ- 

ιηοίηη^ ^οΙιογοπ (ΙίηΉ.ρ. Πιο \λ·'ϋηΟπιη]θΐ'θΐθη νοη Λ^ΙιΕηιηίΐΡ £θΙ1οη ζ\νηΐ' 
ηΐδ ^ΙοίοΚζβίΙΐ^ ηιίΐ ιΐοπι Βαυ Βοι* ΚιγοΙιθ, ]οι1οο1ι ββδΙθΗΐ (Ιίβ ηηίβι* (Ιβρ 
Κοηΐ^δίορθ ΐηι 8ϋ(Ιαρηι ουδ <1γοϊ δοΚΐοΚίοη 2 ηαϋ υηβοΐίαηηίβηι ΑΗορ 

<3ογ ί)θΐ(ίοη ]ϋη^0Γ0η. Βοΐ άορ «Οοοδΐδ» - Ζοηο (Ιογ Αρδΐδ? 1έϊί3ΐ οδ δΐοΗ (Ιορ- 

ζοΐΐ ηϊοΐιί ίοδίδίοΐΐοη, ζυ \νο)ο1ιθΓ (ΙΐοδΟΓ Ογοι Βο^ίοΐιΐοη δΐο ^οΒογΙ, ηιΐίΚΐη 
ννβΙοΙιβΓ Ζοϋ δΐο βπΙβΙθηίΓηί3. νοη άοη ορηΐΐδοΐιρη ΗοΙιΙοηίίΐΓοΙιβη ΚηΙ 
ίΐΐβ Γοο1ι1θο1ίΐ§β <Α]>8Ϊ«» <3βρ ΡΓίρΙη (1ΐ 8. ΕοΓβηζο 1>β> Ρ»δ«ηο οΐηο Πββδίδ, 
βίο νοη ]ο οΐηοηι δίοΐιβηβοη Εη^οΙ ιηίί Εοιοδ ηιιί <1οη 8βΐΙοη\ν3η<1βη 
ΩηηΙίΐβιΊ ΐβΐ; Οοΐβο λνοικίοη δΐοΐι ζν\·3Ρ ϋβρ ΖοηίΓδΙδζβηβ ζιι, ]θ(1οο1ι δο, 

Ωαβ βίο Ρϋβο υηβ υηίοροη Οβννηηβίβΐΐθ ίροηίδΐ ^ο^οΩοη δίηβ. 1")ογ Οοΐίοι* 

ΐδί. ηίοΐιΐ βαϋορί, \νηρβο αΙ)0Γ ίρϋΚοδΕβηδ βοιη 11. - 12. .)1ι. ζυ^οδοίηΐο^οη *. 

Βοΐ Ηοδίΐοδ Βαϋορυη^βη δρΐοΐίοη βίο Οπιαιηοηΐο οΐηο ^γοΒορο 
ΗοΠο. Ρϋρ βαδ βορ ΟδΙλνοηβ νοη Ηαοι ίδΐηαοί 1 1ϊ5ογ βορ Αρδΐδ — ηΐοΐιΐ 
οΐη «Κτοΐδο ηηβ ΚΙιοιηΒοη τηίδοΙιοηβοδ ΟρηπηίοηΙ», δοηβοΓη ηΙΙοϊπ ηηδ 
δΐοΐι ϋ5οΐ'δθί>ηβ)βοηβοη Κροϊηοιι ζιίδηΓηπιοη^οδοίζΐ, «ο.οροΐοδ οηΐΡβοΓοΐδόδ»; 

1. Ν. Τ 5 ί β γ γ γ, Ζο^Γηί 5, 1974, 5 - 22. 

2. 8. Όθγ ΝβΡδβδδίηη, Α§;1ιί’3πι&Γ, ΟΚυΓοΙι οί Ι5β Ηοΐγ Εϊοδδ, ^ηη1- 

5π(1§-β, Μηδδ. 1965, 41. 

3. Ζυ ββΓ νοη Ν. Τ 5 ί β ρ γ γ η.Ο. ννβϋοΓίιίη 5θΡ9η^βζο§·θηβη «Κοηιροδΐί- 

βββδϊδ» βθΓ ΗοΙιΙβηΙαΓοΙιβ νοη υά&Βηο (ϋ^νΐβ ΟηΓβίη) ϊη ΟοοΓ^ΐβη Ιί&ηη ίο5 ηϊοΐιΐ 
81θ11υη§ ηβΐιιηβη, άα π>ϊγ βΐβ ζϋΐβρίβ ΡίΙβΓηίυΓ υηζυ^ϋη§1ίο5 ίβί. Βίο θϊ^βηΐΐΐοΐΐθ Βίδ- 

ΙίΓβρηηζ §·θ^βηϋ5θΓ ΡΓυυ Τ5ϊθγγυ 1)βδο1ιι*&ηίίΙ δΐοΚ &ιιί βΐηβ υηΙθΓδοΩίοβΙίοΗ λνοίΐ.β 
ΒβΓιηίΙίοη ββδ Βθ^ΓΪίΤδ Βθθδΐδ; ΙπβΓζυ ΙίΙ&ΓθΠίΙ Τΐι. νοη Βο^γηγ, ΒΒΚ I, 

1966, 1178. 

4. Α. Μ ο (1 β ά, Οίί Α1ΤΓβδο5ί ά,βΐΐβ ΰΓίρΙβ ΕΓοηιίΙϊοΙιο Ρυ^ΐϊβδϊ, Βοιηη 1939, 
78 - 82, ΑΒ&. 27, 28. 

5. 3.1 193; Τ5. 83; ν£ΐ. 3. Τηί. 33 - ο ιηίί Τηί. 33 - 2. ϋβη Βϋοΐίοη ζ\\ήδο1ιβη 



254 ΟϋηίβΓ Ρίΐυΐυδ δοΜβιηβηζ 

*—ζθ£ Κβδίΐβ ζηηι νβΓ£ΐβίο5 ΟόΓβιηβ 3 1 ηηά (Ιβη Κιι§1η5 νοη (>νη§ίη 

ίιβΓ&η. \ν&5Γβηά άϊβ ΒίηηβηζβίβΕηηη^ ίη άβη ϋΕ6Γδβ5ηβίάυη§8ΕβΓ6ίο5βη 

άβΓ ΚΓβίββ ιιη(1 άϊβ ζ\νβί£0Γίί£βη νθΓζίβΓηη§βη ζ\νίδθ5βη ΐΐιηβη άϊβ δρβ- 

ζίίίδβΕβ νβΓΐαιηρίηη£ ηιίί ΕΙβνΓα III βυδίηβοΐιβη, ίδί άηδ ΟΓηαπιβηΙ ίη 

δβίηβηι &11§βπΐθίηβη ΚοηδίηιΡίίοηδρπηζίρ ηηβΕ δοηδί νβΓΕΓβίίβί μη Λ 

άβδΕ&ΙΕ ηηδρβζίβδβΕ. Εδ βηάβί δίβ5 ζ.Β. ειηοΕ ίη Οογθπιθ 6 3 ηηά Ε1 

Ν^ζ&γ 3, ^βοιηβίΓίδβΕ ΕβδοηάβΓδ ΙίΙο,Γ ίη Α§ας; αΐίι Είΐίδβ 4, 3.5η1ίο5 αηβΐι 

ίη ΚοΙε&Γ Ρίΐίδβ5. ϋ&β 68 &1δ Ιηάίζ ίύΓ βίηβ ϋοΐίίβΓηη^ ίηδ 10. 15. 

μηΕΓηηβΕΕβΓ ίδί, ζβί§βη άϊβ δ&ηΐβη νοη Εδία Οαπιϋ$Λ ίηίΕβδίβηδ &ηδ 

άβηι 11. ΙΕ.7. 

ϋθΓ Β&ΐιηιβη <Ιβδ Κ,Γβαζ - Μβάηίΐΐοηδ ζ\νίδβ5βη άβη Εη§β1 - Μβάηίΐ- 

Ιοηδ ζβί§ί ηαβ5 Κβδίΐβ βίη ηυδ άβηι αηίίΐίβη ΜοδηίΕ δίαηιιηβηάβδ, δοηδί 

ίη Κηρραάοΐαβη ηίβ5ί νβΓίΓβίβηβδ ΖβΕηδοΕηίίίιηοίίν. ΟβΓοάβ οΐιηβ 

νθΓ^ΙβίοΚδί&ΙΙβ 1&βί δίοΕ 5ίβΓοη 5 βίηβ 0&1ίβΓηη§ 5ηηρίβη; βίηβ άβπί1ίβ5β 

«ΕΙ&δδίζϊδΐίδοΙίθ Ηαΐίυη^» Γβίβ5ί 5ίβΓ ηίβ5ί &ηδ. Υογ αΐίβηι «ιηηβ άαηιίί 

£θΓβο5ηβί λνβΐ'άβη, ά&β ίη άβΓ ΡΓονίηζ άϊβ Εηί\νίο51αη§; ηαβ55ίη5ί, 

§θ\νίδδβ ίη άβΓ Η&υρίδί&άί Ιΐίη^δί &ά αοία £β1β£ίβ δίίΐίβηάβηζβη ίηι 

ίβΓηβΓβη ϋπιΙίΡβίδ ηοο5 ]&η§:β ηαβ5\νίΓΐ(βη Εδηηβη»8. \Υβηη πχαη Λνίΐΐ, 

Ιί&ηη ιηβη ίη άβΓ Είηίβδδυη§ άβΓ ΜηηάοΓία 05πδίί ίη άβΓ Ηίπηηβ1ί&5Γί 

νοη Κιγ5 ά&ηι αΐίι Ιίίΐίδβ (1283 - 1295) 9 βΕβηίαΙΙδ βίη (ίηι ϋβί&ίΐ ηηάβιβδ) 

Ζη5ηδο5ηίίίπιοΐίν δβ5βη. 

δβΕΓ νίβΐ ϋΕβΓζβη^βηάβΓ δίηά ζ\νβί (ΙβΓ ΒοΓίΙαΓβη άβΓ Εη^βΐ - Μβ- 

ά&ίΐΐοηδ, ά&δ βίηβ ΕβδίβΕβηά «βηδ άΓβί Κβί5βη νοη (^ηαάΓαίβη, ίη άβΓβη 

Μίίίβ 3β βίη Ρυηΐτί δίίζί», ά&δ αηάβΓβ νοιη αηίίΡβη ΕίβΓδί&Ε ΙιβΓ^βΙβίίβί; 

άϊβ Α5η1ίβ1ι5βίί νοΓ αΐΐβχη ιηίί άβη Μβάδίΐΐοηδ ίηι Οβ\νο15βδβ5βίίβΙ άβδ 

Κυ§1υ5 νοη £&νη§ίη (\νο5Ι βί\ν& 963-969)10 ίδί ίη άβΓ Τηί ίραρρίβΓβηά. 

Αη§6δίο5ίδ άβΓ δβΕννίβη^Ρβίίβη Εβίιη Οββδίδ - Βίΐά ιηηβ ίηάβδδθη νβΓ- 

(3.6η ΚΓβϊδθη 6ΠΏαη§·6ΐη άϊβ ίϋΓ βΐηβη Ηΐιοπιίχυδ, ΛβίιηΐβΓΐ ^Ιδ ^Ιβΐοΐΐδθϊϋ^βδ ΡβΓαΙ- 

ΙβΙο^Γ&ηιηι, βδδβηϋβΐΐβη ^βΓδάβη Κ&ηΙβη. 
1. Κ, II Α1)Ι). 45, 46. 

2. Ταί. 33 - 5. 
3. 3. I 193, ΑΕΕ. 22, Τ&ί. 40-4. 

4. Τΐι. Ύάϊ. 435; Υ. Α55. 8. 60, 62, 64; ΚΚ. ΡΙιοίο ΊΊ. 
5. Τ5. Τβί. 63&, 645; Υ. Α55. 8. 56. 
6. Ν. Τ5ίβΓΓ3Γ, ϋιιιη5εΐΓΐοη Οαΐίδ Ρ&ρβΓδ 29, 1975, 75 - 111, Α55. 3. 

7. Μ. Οτοιί^ΐι, ΑηβΙ.. 81υ(ϋβδ 14, 1964, 147 - 161; Τ5ΐβΓΓγ, ί. 8αν. 

1968, 45 - 61. 

8. Η. I 20. 

9. Τ5. Τ3.Ι. 98 - 100; Κ. III Α55. 510. 

10. Β·. III Α55. 308, 319, 320; Ν. Κ β δ Ιί ί η, υηνβΐ'&ΐβίοίιΐίοβθδ ΑΥυπΕβΓ 
•ΙβΓ ΝαίιΐΓ Ογογθπιο (Κ&ρρ&άοΐάβη). 
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ιηβΓίί! ΛνβΓάθη, 6αΒ ίιη βΓδΙβη Ε&11 βίη Μοίίν νβηνβηάβί \νυΓ(Ιβ, (Ι^δ 

— ηιίΐ βίηβΓ ΗβίΕβ νοη ν&παηίβη — &Ιδ \\;&η(1-υη6 ΟβοΕβηνβΓζίβΓυη^ 

ρΓ&ΕϋδβΕ ζη ]βάβΓ ΖβίΙ ζάπι ΒουίίηβΓβρβΓίοίΓβ (ΙβΓ ΚΐΓβΕβηπι&ΙβΓ §β- 

ΕογΙο. Εδ ΙίοιηηιΙ αηοΕ ίη Εΐβνηη III νοΓ; βδ ^βηΐί^ί 5ίβι*, αηΓ δρ&ΐβ Ββί- 

δρίβΐβ ζη νβηνβίδβη, ζ.Β. Είβ νίβΓζί^ - Μ&ΗγΓβΓ - ΚϊΓβΕβ (1216/17) 1 

ιιηΕ βυββΓΕ&ΙΕ Κηρρβάοΐίίβηδ βυί άϊβ ΡβρίΕΙβρίοδ - ΚίΓοΚβ ίη ΜίδίΓδ 

(ΜίΙΙβ 14. 15.). ϋβδ Μοίίν ίίηιΐβί δίοΐι βυοίι ίηι Βο^βη (ΙβΓ ΝίδβΚβ ίη 

5θγ Αρδίδΐ’ϋοΐίνν'&ηά 6βΓ Ρ&η&^ία - ΚΪΓοΕβ ηη(Ι ΕβδίβΕΐ 5ίβΓ ^ηδ <3τβί 

ίηβίηαηίίβΓ §βδΙβ111βη ^η^(1^η^βη, βΕλνθβΕδβΙηά ίη άβη ΡοτΕβη 6ι·&ηη/ 

ν/βίβ/§ι·&η ηηά §Γϋη/§β15/^&η (νοη αηββη ηηο5 ίηηβη), βίηβΓ Κτβίβ- 

8β5βί6β ίη άβΓ ΜίΙΙβ ηη5 βίη^βζβίοΐιηβΐβη Όίη^οη&ΐβη; βδ νβΓβίηί^Ι άβΓ&Η 

άβδ ΜυδΙβΓ 5θγ ΡβπΕΙβρΙοδ - ΚηοΕβ ηιίΐ άβηι βίηβΓ βηάβΓβη ΚήοΕβ ίη 

ΜίδίΓΠ, άβΓ 1952 ^βίηηάβηβη Κ&ρβίΐβ ζΛνίδβΕβη άβηι ΡβΙ&δΙ ηηά άβΓ δο- 

ρ5ίβη5ΪΓβ5β2. Μίί Ββί&ρίβΙβη &ηδ ΚίΓβΡβη, άϊβ βΓ νοη β&. 900 6ίδ ίηδ 

δρ&ΐβ 10. 15. ά&ίίβιΊβ, 5βδο5είηί§1β Κβδίΐβ άβηι ΕίβΓδίηΕ - Μοίίν βίηβ 

ΡΓβδβηζ ίη Κ&ρρβάοΕίβη νοη ηιίηάβδίβηδ 80 ΙΜίΓβη. Ζηδηπηηβη ηιίί 

άβηα Μοίίν άβΓ ββΓβΙβδ βηίΓββΓοίδβδ Ροηιηιί βδ &ηο5 ίη* άβΓ νίβΓίβη Κ&- 

ρβΐΐβ άβδ Βη15&η άβΓβδί νοΓ *, ο5ηβ άαβ ά&Γηηδ βίηβ 01βίβ5ζβίίί§'5βίί άίβδβδ 

ΒβΕοΓδ ιηίί Ηββι ίδΐηηβΐ I οάβΓ άβηι Κη§1ιι5 νοη £&νη§ίη ίοΐ^ί. Ν. Τ5ί- 

βΓΓγ 5βίίβ ί5η άβηι 5. - 6. 15. ζη§68θ5τίβ6βη; ίβΐΐδ άίβδ ζαίπίίί, ίδί άβδ 

ηηίίΕίδίβΓβηάβ Μοίίν 5βίηβ ΑηδάΓυβΡδίοΓΠΐ άβΓ ηιηΡβάοηίδοΕβη Ββη&ίδ- 

δηηββ ηηά άαηιίί ηίο5ί βίδ ΚπίβΓίηιη ίηΓ βίηβ Οβίίβηιη§ ίη άίβδβ Ζβίί 

5Γαυβ55βΓ. \¥βηη βδ λ^οη άβΓ Α,ηίίΕβ 5ίδ βί\ν& ζπγ 1&5Γί&ηδβηά\νβηάβ 

\νβίίβΓΐβ5ίβ, νν&τβ αηάβΓβΓδβίίδ δβίη ίηΓ βίηβ Β&ίίβΓυη§' ροδί ^ηβηι ηοη 

ζη ροδίηΙίβΓβηάβδ ρΙοίζΙίοΕβδ νβΓ8β5\νίηάβη ά&ηηο5 ηίβ5ί ρΙηηδίΕβΙ. 

ϋίβ Βΐηίβηάοΐάβη ίη άβη Ζ\νίβ5β1η ζ\νίδβ5βη ζ\νβί 5βη3β559ΐΓίβη 

Μβάβίΐΐοηδ Ρβηηβη ηειβ5 Ββδίΐβ δοηδί ηηΓ ηοβ5 ΚιΙι^ΙαΓ ίαΐίδβδί ηηά άβΓ 

Κη§1«5 νοη £&νπ§ίη; δο\νο51 ι5γ αηίίΕίδίβΓβηάβΓ 05&Γ&1<:ίβΓ βίδ &ηο5 

άίβδβ ΡαΓ&ΙΙβΙβη §β1ίβη &1& Κπίβηβη βίηβΓ Β&ίίβΓηη^ ίηδ 10. 15. Τ&ί- 

δαβ51ίο5 ίδί &1δ ηοβ5 βη§βΓβ ΕηίδρΓββ5ηη§ άϊβ Ρηηβ^ίη - ΚΪΓβ5β 5ίη- 

ζηζυίη^βη. Κι1ι$1&γ Είΐίδβδί4 ίβίΐί ιηίί Η&οι ίδπίθβ] I άβη Γβΐηίίν δθ5ιηη- 

Ιβη δίΓ&ηβ ηιίί δβοΐΐδ 5ίδ δίβΕβη Βΐηίβη, ηηίβΓδβΕβίάβί δίοΕ &Εθγ άα- 

άηΓβΕ, ά&β άβΓ δίΓβαβ αηδ άβηι Ζ\νίδβ5βηΓβηηι άβΓ Μβάβίΐΐοηδ ζηηι Κηηά 

Είη λνηβΕδί, ίη Ηαβι Ιδηΐδβΐ I ηιη^βΡβΕΓί. ΗίβΓΪη δίίηιπιβη άίβδβ ΚϊγοΕθ 

1. 1. Τ&Γ. 162-1; Ε. III Α55. 417, 423, 424, 425, 428. 

2. Νγ. 13 5βΐ Ν. V. ΟβοΓ^ΐαάβδ, ΜίδίΓβ, Α15θη 1971, 60. 

3. Ν. Τ 5 ί β γ γ ν, δγηίΙίΓοηοη (= ΒΪ51. 0&5. ΑγοΙιθοΙ. 2, 1968), 53 - 59, 
Α55. 3. 

4. Ε. II Α55. 252, 262, 270. 
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ιιηά άθΓ Κη§1ηϋ ηΕβΓβΐη, ϊβάοβΕ ΐδί ΐη £&νυ§ΐη άβΓ 81γ31ιΒ νΐβΐ ΕΓβΐίβΓ 

βη§β1β§ί, ηατηΐϊοϊχ ζιι βΐηβηι Εοπιρίβίίβη Η&ΙΕΕΓβΐδ πϋί 20 ηηά πιθΕγ 

Βΐΐϋβη &υ£§βίαβΕβΓί. Ϊη άΐβδβΓ Ρογγπ ίίηάβί βΓ δΐβΕ — βίδ Ββ1β£ άβΓ 

Εηη^ΙβΕΐ^Ιίβΐί άβδ Μοίΐνδ ηΐβΕί πιιγ νοη άβΓ Αηίΐϋβ Εΐδ ίηδ 10. άΕ., 

δοηάβΓη ηοβΕ ίϋΓ θΐη ν/βΐίβΓβδ «ΓηΕτίηηδβηά— ΐη <1θγ Εΐηί&δδηη§ (ϊβΓ 

ΡΓορΕβίβηιηβάβΐΙΙοηδ ΐη άβιη \νοΕ1 ΐηι 19. ΙΕ. βυί^βπι&ηβΓίβη Τβΐΐ νοη 

Τΐιηΐοδ δί&νΓΟδ ι. \Υβηη ΕίβΓ, υη\νβΐί άβδ Η ββΐ ίδηι&βΐ άβΓβδΐ ηηά άίβΕί 

ηβΕβη Εΐβντβ III, οίίβηΕ&Γ βθΙιγ εάίβ νοΓΐη§-βη νβηνβηάβί τναιάβη, Εβ- 

8&§θη ηοβΕ αηάβΓδ\νο ιηοίΐνΐδοΕβ ΑΐιηΗβΕΕβΐίβη -ννίβ οΐίβ νοη Κβδίΐβ 

ηοίΐβΓίβη λνβηΐ£. Αηδ άβη £β£βηηΕβΓ ζ}&να§ιη ΕΓβΐίβΓ ηη£β1β§;ίβη Οβ- 

δίεάίβη ίη Ηαβι ίβΐϊΐ&βΐ I ηυί βΐη ^ΓδΒβΐ’βδ ΑΙΙθγ ζη δβΕϋβββη, άϋΓΐίβ Εαητη 

ηιο§1ίοΕ δβΐη; Ν. ΤΕΐβιτγ ΕβδοΕΓβηΕίβ δίοΐι ά&Γ&ηί, βηί (ϋβ δίΐΙΐδίΐδβΕβ 

ΑΕηϋβΕΕβΐί ζνϋδβΕβη Εβΐάβη ϋβΕοΓδ ζη νβηνβΐδβη ηηά δΐβ αΐδ βί\ν& 

§1βΐοΕζβίίΐ§; ζη ΕβζβΐβΕηβη 2. ΡΓ&ΕίΐδβΕ §1βίβΕβ1ίΓΪ§β ΚΪΓβΕβη \νϊβ Α^ίοδ 

ΟβΟΓ^ίοδ ο ν&τά&β ηηί ΒΕοάοδ (1290) πϋί ϊΕγθπ βίβ^ηηίβη, δβΕΙηηΕβη 

Οβδίηΐίβη ηηά Μοηίοηϊΐ&δ αη£ ΖγρβΓη (1280) πϋί ϊη βΐηΐ^βη δζβηβη νΐβΐ 

£βάΓηη§βηβΓβη Εί§ηΓβη ζβί§βη πιΐηάβδΐβηδ ίηΓ ϊΕγθ Ζβΐί, άββ ηηοΕ ^ΙβΐοΕ- 

ζβίίΪ£ βΐη §β\νίδδβΓ δρΐβίΓβ,ηπι τηδ^ΙίβΕ \νηΓ. ΑΕηϋβΕβ νοΓΕβΕ&Ιίβ §β1ίβη 

Κβδίΐβδ ΑΓ^υΐΏβηίβη. ζιιηι δίϋ άβΓ Ρ&ηβ§ΐθ. - ΚϊγοΙιθ. 

δυβΕί πιηη ηβ,βΕ \νβϊίβΓβη ΚΓΐΙβπβη ϊύΓ βΐη £βηη§βΓβδ ΑΙίβΓ, 80 

δίόβί ηιαη ΐη άβΓ Ραη&^ΐα - ΚϊγοΕθ &υί άβδ Οβ\νβηά <ΙβΓ Αρδίδ - ΕΪ£πγ 

ηηά άΐβ ΙοΓάβηίβηίβ. Ιπι βΓδίβη Εαΐΐ δίηά βδ άΐβ ΚΓβΐδΟΓηεπηβηίβ βη£ 

άβηι Μβηίβΐ, άίβ &ηάβΓδ\νο ζ\νβΓ δβΕοη βθΕγ ίπίΕ νοιΈοιηιηβη, ΐη Κβρ- 

ρβάοΕΐβη βΕβΓ 8βΙβδί ΐη. 11. ΙΕ. ηοβίι βθΕγ δβΐίβη δΐηά ιιηά δΐβΚ λνοΐιΐ 

βΓδΐ ΐπι 12./13. ΙΕ., αιιί ]β0βη Ε&11 ^ΙβΐοΕζβΐίΐ^ ηιΗ> άβΓ Μ&δδβ «ΙβΓ ϋβ- 

βδΐδ - Αρδΐάβη Εβηίβη3. Ββΐ άβΓ ΙοΓάβηΙηηίβ &8δΐδ1ίβΓβη άΐ’βΐ Εη§β14, 

βΐη ϋβίθιΐΐ, άβδ δΐβΕ ΐη Καρρα<Ιο1αβη δοηδΐ ηυΓ ηοβΕ ΐη ΤοΕ&Ιι II ίΐηάβΐ 5, 

βηίΙβΓηορίδ νβΓβΐηζβΙΙ- δβΕοη τβίβΐΐν ΙγοΕ νοΓΕοηιηιΙ, αΕβΓ βΓδ! ΐηι 12. 

ΙΕ. ζηΓ Κβ§β1 νΈΟ6. ΟβΓβάβ ίϋτ άΐβ Ραηβ^ΐα - ΚΕβΕβ ίοΐ^ΐ ϋ&Γ&ηδ 

βΙΙβΓίϋηο'δ Ε&ηηι βΐηβ βηΙδρΓββΕβηϋβ δρηΙάβίΐβΓηη^ : Ββΐ (ΙβΓ ΕΐβΓ αηί 

ζ\νβί ΒΐΜΙρη^βΓ νβΓίβϋΐβη Τβηίβ ηιβ§ βδ δΐοΕ ηηι άβη Α11βΐη§αη§; βΐηβδ 

ρΓονΐηζΐβΠβη ΜηΙβΓδ Εβηόβΐη, Εθγ βιΐδ ΡΙηίζ^Γϋηάβη βη£ βΐηβπι Εβ1<1 

ηηΓ ΙοΕηηηβδ ηηά Ιβδυδ ηηίβΓΕπη«βη Εοηηίβ, ίηΐ' (ϋβ ΝβΕβηίΐ^ηΓβη 

βΐη ζ\νβϋβδ ΕΐηζιιηηΕπι ηηϋ άΐβδβδ ηιϋ» άβη ηΕΙΐοΕβη ζ\νβΐ Εη§β1η ηΐβΕΙ 

1. ^. II 100 - 104. 
2. Ν. ΤΕΐβΓτγ, Ζο^Γ&,ί 5, 1974, 5 - 22. 
3. Ο. Ρ. δοΐίϊβπιβηζ, ΑτοΕ&οΙ. Αηζ. 1970, 253 - 273, 8. 268. 

4. Μ. Βθδίΐβ, Λ. ΟδίβΓΓ. ΒγζΛηΙΐηϊδϋΙί 22, 1973, 251 - 279, ΑΒΕ 18. 

5. I. I 335, Ταί. 78-1; Η. II ΑΕΕ. 101. 
6. Ογ. Μ ΐ 11 β ί, ΕθοΙιθγοΙι68 8χιγ Ι’Ιοοηο^Γ&ρΙιΐβ άβ ΙΈν&η^ϋβ2, Ρ&πβ 1960,178. 

9-1-1979 

ζη ίηΐΐβη νβπηοβΕίβ. ΟβΓβϊΙ ΐδΐ, \νίβ δβΕοη Κβδίΐβ 1 τΐβΕίΐ^ ΕβιαβιΈΙβ, 

βΐηβ «ΚβηηιΐΕοηβ'> ζηδίηηάβ §βϋοηιηιβη, (ϋβ ΐπι 10. ΙΕ. ϋβΐϋβΕ ηΐβΕί 
πιθΕγ υηπιό§1ΐβΕ, άβηηοβΕ ίηβ βΐηβ δο ΜΕβ Ζβΐί ΛνΐβάβΓυηι ΕβπιβΓϋβηδ- 

\νβΓΐ \νέίΓβ 2. Εδ £β111 8βΕ\νβΓ, δΐβΕ τΐΕβΓ ηΐΐβ (ϋβδβ ΟβδΐβΕίδρηηΕΐβ, βηβΕ 
\νβηη ΕβΐηβΓ βΐηβη άβίΐηΐίΐνβη ΐβπηΐηηδ αηΐβ ^ηβηι ηοη δβίζί, ζη Οηη- 

δίβη νοη Κβδίΐβδ ΕπίΕίΙ&ίΐβΓυη^ ΕΐηΛνβσζηδβίζβη. 

Οΐβ ζβΕίΓβΐβΕβη ΑΕηϋβΕΕβΐίβη χηϋ ϋβηι Κυ§1ηΕ νοη ^β.νη§ΐη ηηά 

ΚιΕ§1&γ Εΐΐΐδβδΐ Ιβδδβη δΐβΕ άβΕβΐ ηΐβΕΙ ηΕβΓδβΕβη. ΟΕηβ ζη νβΓδβΕλνΐη- 

Εβη, νβΓηιΐηϋβΓη δΐβΕ (ϋβ Ρΐ'οΕΙβηιβ, \νβηη πιαη ηηάβΓδ βίδ Κβδίΐβ ΚιΕ^Ι&γ 

Εΐϋδβδΐ — \νΐβ δβΕοη ΙβΓρΕαηΐοη3 — βΓδ! ηηι 1000 ηηδβίζί 4 ηηά άαηαϋ 

9λιοΕ Μγ ΕΙβνΐ’β III ηηά άΐβ Η&βι - ϊδΓηββΙ - ΚΕβΕβη βΐηβ Ζβΐί ηΐβΕΐ 

ηηβ νοΓ, δοηάβΓη αηβΕ ηαβΕ άβιη Κη§1ηΕ νοη ζ^ανη§ΐη βΓπιδ§1ΐβΕ1. Εδ 

\ν&Γβ άαηη ζ.Β. αη βΐηβ Ζβΐί ηηι άΐβ οάβΓ Ε&Ιά ηηοΕ άβΓ ΙαΕΓίηηδβηά- 

^βηάβ ζη άβηΕβη. ϋΐβ Μδ^ΙΐοΕΕβΐί, άββ άβΓ «βΓοΕηίδβΕβ» νΐβΙηιβΕΓ βΐη 

Γηδίΐϋ&ΙβΓ ηηά άβΓηΐ'ί Λ^οη άβη ηΐΐ^βπιβΐηβη δϋΐίβηάβηζβη \νβηΐ£ βΕΕαη- 

^ΐ§βΓ, ζβΐίϋβΕ \νβηΐ§ ν&πηΕΙβΓ δίΐΐ ίδί ηηά άΐβ Ηαοι - ΐδηιαβί - ΚΐΓβΕβη 

ζη ΪΓ§βηάβΐηβΓ δρδίβΓβη Ζβΐί Υ^ηηάιη&ΙβΓθΐβη άβΓ ΙΙηι§β^ηη§ ΕορΐβΓίβη, 

ΕΙβΐΕί ά&νοη ιιηΕβΓϋΕΓί. 

ΑηβΕ αη ζ\νβΐ λνβΐίβΓβη δίβΐΐβη άβΓ Ρ&η&^ία - ΚιγοΕθ νβπηόβ’βη 
\νΐΓ Ββδίΐβ ηΐβΕί ζη £ο1§βη. Ββΐπι βΓδίβη άβΓ ηιΐί Ιβδηδ ηηι Ρη1πΐ8οηηί&^ 

ΐη άβΓηδβ,Ιβηι βΐηζΐβΕβηάβη Ιηη^βΓ Ι&δ Κβδίΐβ (\νίβ δβΕοη 1βι*ρΕηηΐοη) 

τΐβΕίΐο' άβη Ν&πιβη ΙΟΑΝΙΟ5, Εβΐπι ζ\νβΐίβη άΐβ ΒηβΕδί&Εβη ΥΟΙ; 

«^βπιβΐηί ΐδί δΐβΕβΓ ΙηϋοΕοδ». ϋβηιΐί ΛνίΐΓάβ βδ δΐβΕ — ΐη Κβρρβάοϋίβη 
βΐηπι&ϋ§ — ηηι άΐβ δδΕηβ άβδ ΖβΕβάβοδ Εηηάβΐη, \νοΐ’αη Ββδίΐβ άβίαΐΐ- 

ΙΐβΓίβ Ρο1§βΓυη§βη Εηϊίρίίβ. ϋίβδβ δΐηά ΐηάβδδβη §β§βηδί&ηάδ1οδ : Τηί- 

δαβΕΕβΕ Εβδί ιηβη ϋηΕδ νοπι ηΐιηΕΐβΓίβη Κορί ηηά §ι·ηηβη Οβνναηά 
άβδ ΙίηΕβη Ιηη^βΓδ ΐη Λ^βΓίΐϋ&ΙβΓ ΑηοΓάηηη§ ΘΟΥΜΑΟ, βίδο ΤΕοηι&δ. 
Όθγ τββΕίβ, δβΐηβη Αηη ζη άβδηδ βΓΕβΕβηάβ ίηη§βΓ ΐδί ΕέίΓίΐ§:, βηίδρηβΕί 
αΐδο ηΐβΕί άβιη Τγρ άβδ ίη άβη Εναη^βΐίβηδζβηβη ΐη^βηάϋβΕβη ^οΕαη- 

ηβδ, δοηάβΓη ίδί ηΐδ Ρβίιηδ ηηζηβρί'ββΕβη; ΙηΙδβΕβ ΝαηιβηδΕβΐδβΕπίίβη 
Εοηιηιβη ΐη Κβρραάοϋϊβη -ννΐβάβΓΕοΙί νοΓ. δο Εδί Κ&ΓηηΕΕ Εΐΐΐδβ ηηίβΓ 
άβη ΡΓορΕβίβη αυΒβΓ άβιη αΐδ Κοηΐ§ §βΕΙβΐάβίβη δηΐοηιοη ϋηηΐβΐ ίη 

1. Μ. Εβδίΐβ, ΙΕ ΟδίβΓΓ. ΒγζαηΙίηίδΙΠί 22, 1973, 251 - 279, 8. 268. 

2. Ο. Ρ β ηι υ δ, Βγζαηϋηβ Μοδ&ίο ϋβοοΓαίΐοη, Βοηάοη 1948; Ο. Ρ. 8 ο Ε ΐ θ- 

ιη 6 η ζ, Εοιώ, ^υ^.^ία18^I)Γ. 67, 1972, 153 - 174. 

3. .Τ. II 418. 
4. α. Ρ. δείιϊβιη,βηζ, Εοιη. ΟυαΓίδΙδοΙίΓ. 67, 1972, 153 - 174. 

5. ί. II 114; Μ. Εβδίΐθ, 31). ΟδίβΓΓ. Β^ζαηίίηϊδίΐΐζ 22, 1973, 251 - 279, 

8. 269. 

Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, τόμος ΜΓ’ 17 
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ρβΓδϊδοΙιβΓ Τγ&οΙιΙ, 9.1) θγ βϋβηί&ΙΙδ ηοΐΐ (1οι· ΒβΐδβΙιπίΊ; € Ο ΔΟΜΟΝ1 δο\νίβ 

ηβΡβη (ΒθίδοΙίΓΪίϋ. ΗΟΑΗΑΟ, ^89] 9 - Τ.βχΙ ηηί 4θγ δβΙΐΓΐίίΓοΙΙβ) 

άθη άυΓβίι βΐηβη δδοΐιαηα - Τβχΐ αηί δβΐηβΓ ΚοΙΙβ §β!ίβηηζεΐβ1ιηβ1βη 

ΡΓθρ1)β1.θη δ&β1τ9Γ)&, άίβδβη βϋβΓ βϋβηί&ΙΙδ ιηίί εΙβΓ ΒβΐδβΙιπίΙ ΗΟΑΗΑΟ 2. 
ΗΐβΓίιβΓ ο'βΚοΓθη 9ΐιο1ι ϊη ^ηΐιίηβίβηίϋ δβίοιτιοη ηιΐΐ βΐηβηι δηβϋ&Γΐθ - 

Τβχί 3 υηϋ Ι)βΐ ^δυ ϋηΓδΐβΙΙυη^ ΐηι Τβπιρβΐ ΐη <1βρ Εαδί&ίΐιίοδ - Κ&ρβΙΙβ 

άβτ ΡπβδΙβΓ Ζ&βΐιαπ&δ 4 (άθΓ ΙγγΙιιπι οίίθη1)3Γ ])β<ϋη£·ΐ (ΙαάηΓϋΙι, ά&β 

(ΙβΓ ν^ί-ΟΓ ,7ο1ΐ3ηη68 άβδ ΤααίβΓδ \νΐβ δγιηβοη ΡπβδΙβΓ \ν&ρ) ιιηϋ ΐη δ&ΐίΐι 

Ιπΐίδθ «Γο&βΐιΐιη δΐαίί «Ιοδβρίι5. \νοΜ ΐηίοΐ^β βΐηβΓ Αδδοζΐβάΐοη άβΓ \νίβ 

ηβΐίβΐι ΐ’ββΜδ δί-βΚβηάβη ΡΓορϋβΙΐη Αηηα (Ηηηηη) ιηίί ϋβΓ ΜιιίίβΓ Μ&ρΐβδ, 

ϋΐβ δΐβΐι ΐη Ε1 ΝαζαΓ ΐη ίοηοΜιπ υηϋ Αηηα (<ϋβδβ οΐιηβ δβΙιπίίΓοΙΙβ) 

ΙιίηίβΓ Ιθ8βρ1ι ηηδάπϊβΐίΐ6. 

Βηηιΐΐ βηίΡβΙΐΓΐ. άΐβ Ρηη&^ΐα - ΚΐΓβΙιβ ϊβ^ΙΐβϋβΓ δοηϋβΓΓοΙΙβ. ΙδΙ 

ί)βΐηι Εΐηζυ§ ΐη Τβπίδβίβηι ηιΐΓ βΐη Ιϋη^'βΓ ζυ£β§βη7, 80 Ε&ηάβΐΐ 68 δΐοΐι 

(άαΓοΚ ΒβΐδβΚηίίβη §·θ8Ϊο1ιθγΙ) υιη Τ1ιοιη&3 (Ε1 Ν&ζ&γ8, ΚιίιςΙβΓ Ιάΐΐδβδΐ9, 

Εΐηι&ΐι Ιίΐΐΐδβ ιηίί βΐηβηι ΐηι Ηΐη4βΓ§τηή(1 άιΐΓβΙι βΐηβη ΙββΓβη Νΐηώηδ ηηά 

Οβννηηάίηΐίβη αη§βάβηίβ1βη ζννβϋβη .Ιίΐη^βΓ10) οάβΓ ηηι Ρβίηΐδ (ΟδΡβηιβ 

8 ιι, Κη§1υ1ί νοη £9νυ$ΐη 12) ηηά ηιιΐ’ ίη Ο-ϋΙΙΐί άβΓβ 4 ηηι ΡΙιΐΙΐρροδ ,3. Κη- 

τηηΐιΐί Ιαίΐδβ ΕαΙ βΐηβη ΡαΓΐΙοδβη <Ιϋη§βΓ οΐιηβ ΝηιηβηδϋβΐδβΙΐΓΐί'ί., ΐη άβηι 

Λβρρίιαηϊοη— λνβ£βη άβΓΑηηΙο^ΐβ ζη άβη βηάβΓβη δβηΙβηΙίΐΓβΙιβη δΐβΙχβΓζη 

ΒββΜ “ βΡβηΜδ ΤΙιοηιβδ δβΐιΙ4. λ¥ο ζν/βΐ <Ιϋη£’βΓ <3βπ) Ηβπ*η ίο]§βη, δΐηά 

β8 ηοπη&ίβηγβΐδβ Ρβΐπΐδ ηηά Τΐιοηιβδ ((>η1Βί Εΐΐΐδβ 15, Υιίαηΐι Μΐΐδβ 10, 

1. Τ&ί. 102-3 (ηίοίιΐ ΟΟΛΟΜΟΝ, δο 3. I 403); Ε. 8 ο η ΐη β ζ (1 ίΐ £, Β&ρ- 
ρ&άοοΐ&, 38. 

2. Ε I 404; Κ. II .41)1). 231. 

3. 3. II 162. 

4. .1. I 158, Τ&ί. 38-2; Η. II 41)1). 150. 

5. ΙΕ. 41)1). 10; Β. Τ&ί. 95; Η. II 41)1). 31. 

6. I. I 186, Τ&ί. 41-1; 1. Ε α Γ ο η I 8. ί η β, 0&1ι. Αΐ’οΐιβοΐ. 12, 1962, 263 ΐ 
284, 8. 277 Αηιη. 1; Κ. II ΛΜ). 12. 

7. Κβΐηο Ναιπ6ηδΙ)6ί5θ1ΐΓΪίΙ ιηβΙΐΓ 1βδ1)&Γ ΐη Α<;ι1ί 8δΓα>- (Ο·. Ρ. 8 ο Ιι ΐ β ηι β η ζ, 
ΙδίδηΙ). ΜίίΙβΐΙ. 23 - 24, 1973/74, 233 - 262), Μ&ΥΓίιο&η (,Τ. II 221, Τ&ί. 156-1). 

8. I. I 189, Τ&ί. 41 - 3; Κ. II ΑΒΒ. 19. 

9. I. I 219, Τ&ί. 49-1; Ε. II 41)1). 271. 

10. I 444, Τ&ί. 119- 4; Ε. II 41)1). 177. 
11. I 117. 

12. I 537, Τ&ί. 141 -2; Ε. III Λί)1). 309. 

13. Τ I) ϊ β γ Γ Ο&Ιι. ΑγοΕθοΙ. 15, 1965, 97 - 154. 8. 111. 

14. ^. I 413, Τ&ί. 104-4; Ε. II 41)1). .231. 234. 

15. ί. I 4.63, Τ&ί. 129 - 3. 

16. Τΐι. 93. 
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ΡϋΓβηΙί δβΐίΐ Ιαίΐδβδίι). Ιη Τοίίαΐι II2 δΐηά ΝαπιβηδΒβΐδοΙιπίίβη ηΐβΐιί νοΓ- 

Ιιηηάβη, ΐη Ββΐιαΐΐίη δβπιαη1ι§·ι Ιχΐΐΐδβδΐ3 ηηά ΐη Ε§τΐ ^ίΐΐδβδΐ4 ηΐβΐιΐ 

πιθΕγ 1βδΙ)9Γ; ίβΓρΕηηΐοη 1)ΖΛν. ΤΙιίβΓΓγ ηαηηΐβη <ϋβ Ββ§1βϋβΓ αιιοΐι ΙηίβΓ (ΐη 

ΒηΕαΙΙΐη δβηι&ηΐι^ι ΜΙΐδβδΐ (ΙηΓβΙι Κορί- ηηά Β3ΗΕ&9Γ ηιοΙΐνΐβιΤ) ΤΕοπιαδ 

ηηά ΡβίΓυδ. Νιιγ ΤοΙί&Ιι 11ι&1 ηιίΐ ΗΑΚΟΒΟΟ υηά ΦΙΑΪΠΟΟ ηΡ^βίβΙιβηάβ 

Ναηιβη5; ιιη§β(ΙβηΙβί Ι)1ΐβ1)βη ιηαη^βίδ Κ,ΓΪίβπβη άΐβ δβΐιΐββΐιΐ βιΊι&Ηβηβη 

Εηΐΐβ (ΙβΓ ΑΓβΕαη^βΙοδ - Κΐΐ’βΐιβ1 11, ΒβΙΙΐ 17 ηηά Αία Ιαίΐδβ8, \ν&1ΐΓβηά ΐη 

Ρηηβ&Γΐΐ Εΐΐΐδβ 9 ηηά (ΙβΓ ΑρβδΙβΙΙίΪΓβΙιβ (ηη (ΙβΓ Ναοδ - λΥβδίΛνηηά ηηβΐι 

ΗβδΙΙβ Εϊηζυ§ ΐη ΤβΓηδβΙβηι, ηηοΐι. ^Γρίιηηΐοη &1)6Γ ΑΡβηάηιαΜ 1(1) δβΕοη 

(Ιΐβ ΙάβηίΐβζίβΓηη^ άβι* δζβηβ υηδΐβΕβΓ ΐδΐ. Νββίι βΐΐβπι 1ΐβ§1 ΙιΐβΓ οίΐβηΒ&τ 

βΐη Τγρ ηιίί ζ\νβΐ ^η^βπι, ιιηά ζλυ9γ ΡβίΓυδ ηηά ΤΙιοπιβδ, ζυ^ΓΐπχΙβ, 1)βί 

ίίβηι ηαβίι ΒβΗβΡβη (ΙβΓ βίηβ οάβι* (Ιβι ηηάβΓβ ΓοΓί^βΙαδδβη 5νβΓ(1βη ΙίοηηΙβ. 

ΤΙιοηιηδ ^7ηΓ(1β ζη\νβΐ1βη (Λνίβ ηηβΐι ϊη (Ιθγ Εηνββΐίΐιη^ (Ιβδ ΕβζβΓυδ ιι) (ΙπγοΙι 

άβη ηικΙβΓβη ]η§βηάΙΐβ1ιβη Αροδίβΐ, ΡΚΐΙΐρροδ, βΓδβίζί. Ιη Τοίίηΐι I ϊδΐ Ιηΐίο- 

1)08 βΓΓβΙΐδβΙι, Αΐβ Ραηη^ία - Κΐι*β1ιβ 1ιΐη§'β§βη ηιΐΐ Αυδηηΐιηιβ άβδ Βαρδηδ 

1)βΐ άβρ ΒβΐδβΕπίί; ΛΓο11ΐ§ ηοπηηΐ; (Ιΐβ ΟΓίΕο^τηρΕίβ ΘΟΥΜΑΟ ίΐηάβί 

δΐβΐι (ηιΐΐ ΟΥ &1δ Εϊ^ηίιΐΓ) εαιβίι ΐη Υιΐηηΐι Ιίΐΐΐδβ ιΐηά ΡϋΓβηΙί δβΐά 

Ιίΐΐΐδβδΐ ι3. 

Αηί <3βιη Γββϋΐβη νοΓάβΓβη ΡίβΐΙβΓ ϋβΓ Ραη&ερα - ΚΐΓβίιβ 1)βίιη(Ιβΐ 

δΐβΐι αηί άβΓ «Εέίη^δδβΕίίϊ» - δβΐΐβ βΐη Ι>9γΒο8θγ ΗβΐΙΐ^βΓ ιηίί ΒηοΕ. 

ΚβδΒβ ΙιΐβΕ ΐϋη ίϋΓ ϋβη Η1. Κίβηίθηδ, «οΐ) ϋβΓ άΐ’ίΐίβ ΝδβΙιίοΙ^βΓ ΡβίΓΐ 

ΐη Ηοηι... οϋβΓ Κίβιηβηδ νοη ΑηΙίγΓβ ^βηιβΐηί ΐδΐ, Ιηβί δΐοΐι ηϊοΐιί) ηιίΐ 

δΐοΙιβΓίιβΐΙ; ΙίΙδΓβη»Ι3. ΚΛΙΜΗΟ ΡΟΜΗΟ Εοηιηιΐ δοηδΐ ηυΓ ηοβίι 9.1 δ 

Μβάαΐΐΐοη ΐη Τοίίαΐι II Ο ΑΓΙΟΟ ΚΛΙΜΙΟΟ Ο ΑΝΚΥΡΟΥ ΐηι Νογ«3- 

1. Τΐι. 147, Τ&ί. 661); Ε. III 41)1). 486; \ν. Γ. V ο 11) & ο Η υηά Ε Ε &- 

ίοιιί&ίηθ-Οοδο^ηβ, Βγζ&ηζ αηϋ άβΓ οίΐΓϊδΙΙίοίιβ Οβίβη, ΒθΡίΐη 1968, Τ&ί. 30. 

2.3.1 343, Τ&ί. 79-2; Ε. II 41)1). 106. 

3. ΤΙι. 167, Τ&ί. 74. 

4. Τϋ. 57. 

5. ί. I 280, Τ&ί. 65-1; Ε. II 41)1). 72. 

6. 3. II 140. 

7. Ε. II 283. 

8. ΤΙι. 194, Τ&ί. 92&. 

9. 3. II 43. 

10. -I. II 70; Ε. I, ΙΙίοηο^Γ&ρΙϋδοΙιβδ Εθ^ΐδίβΓ, III Ιηνβηί&Γ νορ 4Ι)Β. 403; 

ν§1. Ο. Ρ. 8 ο Ιι ΐ β ιη 6 η ζ, Ορίβηί. ΟΙΐΓΐδί. 4η&Ιβοί& 204, 1977, 147 - 180, 8. 168. 

11. 3. I 189. 

12. ΤΙι. 93, 147, Τ&ί. 66ϋ; λ¥. Γ. \Γο Π) & ο Ιι ηηά 3. Β&ίοηΙ&ΐηθ- 

Ο ο δ ο % η β, Βγζ&ηζ ηηά άβΓ οΙΐΓίδίϋοΙίθ ΟδΙβη, Τ&ί. 30. 
13. Μ. Εβδίΐβ, II). όδίβΡΓ. Βγζ&ηϋηίδίίΕ 22, 1973, 251 - 279, 8. 263, ϊιϊι 

Ε&ηηΐδοΐι&ηϋϊΐά 4ϋ1). 5 &1δ Κίβπιβηδ νοη 4η1<γΓ& Βοζβΐοϋιηβΐ. 

14. 3. I 319, II 506. 
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δοΐιίίί νοη Ο-πΙΙά άβΓβ 4 νοΓ άίβ δηάαρδίδ άβΓδβΙΙοβη ΚιγοΙιθ Ιιαΐ. (οΕηβ 

δρβζΐΓιΙίθϋοη) Ο ΑΓΙΟΟ ΚΛΙΜΙΟΟ ίιη Βαη§ άβΓ ΚΪΓοΙιβηναίβΓ1 2. 01) 
ιηαη ΜβΓ ηιίί Ββδίΐβ 3 άβη Ραρδί νοη Κοιη ζη δβΕβη Ιιαί, ΐδί ίηδοίοπι 

ίΓ&^ϋοΙι, αίδ αηοΐι Ινίβιηβηδ νοη ΑηΙεγρα Βίδοΐιοί \ναΓ ηηά §βΓαάβ ϊη άίβδβΓ 

ΚιγοΙιθ αυοίι δοη§ΐ βίηί§β Ηβί1ί§β άορρβίί αϊ)£β1)ί1άβί δίηά, 80 άβΓ ΒίδοΙιοΓ 

Αιηρίιίΐοοίιίοδ ίη άβΓ δηάαρδίδ ηηά αη άβΓ Οδί\ναηά άβδ νβΓΐ)ίηάυη§δ- 

£αη£βδ ζν/ίδοΐιβη ΝοΓά- ηηά δίϊάΐίαρβίΐβ, Ευβίαίΐιίοδ αίδ Βϋδίβ ηηά αίδ 

(Ιβη ΗΪΓδοΚ νβΓίο1§βηάβΓ ΚβίίβΓ, Κοηβίαηϋη ηηά Ηβίβηα ίιη Είη§αη§8- 

£>θ£βη ηηά αη άβΓ ΟδΒνναηά άβδ δϋάδοΐιίίϊδ 8ο\νίβ νίβΠβΐοΜ αυοίι ηοοίι 

βΐηζβΐη αη νβΓδοΙιίβάβηβη δΐβΐΐβη άβΓ δϋά\ναηά άβδ ΝοΓάδοΕίίΡδ4. 

ϋβΓ Ηβίΐί^β άβΓ Ραηα^ία - ΚιγοΙιθ ΐδί Ιιίη^β^βη άυΓοΙι Ιοβίηβ Νατηβηδ- 

ΕθίδοΚτίΓΐ- ^βίϋβηηζβίοΐιηβί; ζη βίηβτη Βίβοΐιοί \νϋΓάβ ζ\ναρ άαδ Βηοϊι, 

δοΜβοΕί α1)βΓ άαδ ρ^βηάΐίοΐιβ ΟβδίοΜ ραδδβη. ϋίβ Ιίαρραάοΐαδοΐιβη ΚΙβ- 

ιηβηδ - ΒΐΙάβΓ δίβΐιβη άβΓζβίί ίύΓ βίηβη ίΙίοηο^ΓαρΙιϊδοΙιβη νβΓ§·Ιβίο1ι ηίοΜ 

ζηΐ’ νθΓίϋ£υη§ 5; νοη Ββίδρίβίβη αη αηάβΓβη ΟΗβη ίδί Ο ΑΓΙΟΟ ΚΑΕΙ- 
ΜΕΝΤΙΟΟ άβΓ ΡαρδΙ ϊη δία.Μαπα Αηίίηυα ζιι Βοηι (757 - 767 ?) βίη 

ΒΐδοΙιοί πιίί Βηοϊι ιιηά Ιπιτζβιη, α1)βΓ άβυίΐΐοΐιβηι ΒαιΊϋ. Ββίπι Ραρδί 

Κίβπιβηδ ίη (Ιθγ θηρία άί δ. Οίοναηηί Ι)βΐ δ. νϋο άβί Νοπηαηηί (Ργο- 

νίηζ Βπηάίδί) ίδί άβΓ ΒαΓί\νυοΙΐδ ΙίΓ&ίϋ^βΓ 7, δοηδΐ έίΐιηΐίοΐι \νίβ ϊη Κοτη. 

Ββδΐΐβ Ι^αιη ζη δθίηβΓ Ιάβηίί£ίζίβΓυη£ άυΓοΙι βίηβ δοηδί £υί ΙβδΡαΓβ, ηηι 

άβη ΝίιηΒηδ άβδ Ηβίΐί^βη αη^βΟΓάηβίβ νοίίνίηδοΙιπΓί βΐηθδ Ρρβδ^γίβΓδ, 

άβδδβη δΐαιάί 1)βδθΙιάάί§:Ιβη Ναιηβη θγ — δοηδί ιηϋ ΙβΓρΙιαηίοη 6υο1ΐδία- 

6βη§βΐΓβη ϋ&βΓβίηδΐίιηιηβηά — ΚΛΪΜΪ[ΝΤΟΟ] Ιαδ ηηά αυί άβη Ηβί- 

Η§βη η1)θΓίΓη§. ^Γρίιαηίοη8 Ιχαΐίβ Μθγ &1)θγ [Δ]ΑΜΙ[ΑΝΟΥ] £β1βδβη 

ηηά ηίοΐιί ηηδ άβηι Νητηβη 6θ8 δηρρϋΐοαηίβη &υί άβη 6βδ Ηθίϋ^βη §;θ- 

δοΐιΐοδδβη, (Ιθγ \νβ§θη άβδ Βηοΐΐθδ ηιιοΐι Ιί&ηπι <1θγ Η1. Αγζϊ Ο&ιηϊηη9 

1. Τ 1ι ΐ β γ γ γ, 0&1ι. ΑγοΙιθοΙ. 15, 1965, 128. 

2. ΤΙιίβΓτγ, Οβ,ΐι. ΑΓοίιβοΙ. 15, 1965, 103. 

3. Κ. III, Ιηνθηί&Γ νοΓ ΑΙ)1). 340. 

4. Τ Ρ ί β γ γ γ, Ο&Η. ΑγοΙιθοΙ. 15, 1965, 97 - 154. 

5. ΛΙώίΙάιιη^οη δϊηί ηΐοΐιί ρηϋΙίζίβΓΐ; Ο-ίίΙΙίϊ 4θγο 4 ιιιμΙ ηθΐιβί'άΐη^δ \\Γβ^θη 
ΕβδΙ&υΓίΐΙϊοη ίΐαοΐι ΤοΙί&Ιι Ιίΐΐΐδβ δίη<1 ηΐοΐιΐ ζυ.§·&ιι§Ίίο!ι. 

6. Ρ. Η ο ηι 9. η β 1 Π ιπκΐ Ρ. ϋ. Ν ο γ ά 1ι ά §· β η, 8. Ματΐα ΑηΜ^υα, 

Εοπι& 1964, Τ&ί. 42, 44. 

7. Α. Μ β 4 β α, Ο-Ιΐ ΑίΪΓβδϋΚΐ άθΐΐθ Οίρϊ,θ ΕΓβηιΐϋοΙιβ Ρυ^ϋβδί, Εογπβ. 1939, 
102, Α51). 47. 

8. 0. II 115, ΙηδοΙιπίΙ 143. 

9. Η. 8 1ί γ ο 1) α ο ίι 9, Κοδίηαδ υηά Ό&ιηΐαη (Εβο1ί1ϊη§Ιΐ9ηδθη 1965). \ν. 

ΟαΙίθδΙιοίΙ, Ρϊθ Μοδ&ί^βη νοη Εοηι νοηη (ΙηίΙβη Κΐδ ζαηι νίβΓζβΙιηΙβη ί^ΙΐΓ- 
ΙιιιηάβΓί, \Υΐθη 1967, έίιιββΓίθ 8. 102 ζυ 4οη ^θΐοΐοη Μ&ΓίγΓθΓη ΐη 4ογ Αρδΐδ νοη 8αηίί 
Οοδίηη β Β&ηιΪ3.ηο ίη Εοιη, ϊΙί,γθ Ναιηβη Ιίβηηβ τη&η ηίοΐιί, Ρογ νοιη Η1. ΡβίΓυβ Ιιβ- 
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δθίη Ιί&ηη. ΙϊηβθΓβ θί^βηβη ΑηΓζθΐο1ιηηη§βη ί)θδίαίΐ§βη δοηβί άβη ΤθχΙ, 

£6])βη 3.1)θγ ίηΓ 6βη Ναιηβη .. -ΟΜ6· ■ · ϋ&πιϋ ΐδί δοΐιοη άβΓ Νηπίθ όθδ 

ΡΓβδί)γίβΓ8 §ηηζ ηηδίοΙιβΓ; 1ί1)βΓ(1ίθ8 1ια5βη \νΪΓ §θζθί§ί, άαβ 6θγ Κηοΐί- 

δοΜηβ αηδ θΐηθΓ δοΐοΐιβη Ιηβοΐιηίί αηί άϊβ ΙάβηίΐΙαί· άβδ ϊΙιγ 1)βη3θ1ι1)3Γίθη 

Ηβΐΐί^θη υηηιδ§1ΐο1ι ϊδΐ 

Ιηιρίίζΐί 1)θδΐ3ΐ)§;ί- <ϋβδ ηυοίι Κβδίΐβ : Οίθ Ραηα^ΐη - ΚιγοΙιθ βηίΐαηΐί 

ηοοίι θΐηβ \νβϋβΓβ, \νβηΐ§6Γ §ηΙ βΓΐιαΙΙβηβ ΙηδοΙιτΐΚ, ίη άθΓ δΟΛνοΙιΙ Ιθγ- 

ρΐιαηίοη2 αΐδ αηοΐι Κβδίΐθ 6βη δηρρϋΐί&ηΐθη - Ν&ϊτηβη δίδίηηΐοδ Ιαδ. 

Αη6βΓ8 αΙδ ΙβΓρΙιηηίοη λνοΙΚβ Κβδίΐβ άθ8\\'θ§βη αυοίι ίη άβιη δοΐάηΐβη- 

Ιιβΐΐΐ^βη ηβ1)θη άβΓ ΙηδοΙίΓΪΓί δίδίηηΐοδ δβΐΐθη, δί&ηά άαηη ]βάοο1ι νοΓ 

άβΓ δοΚ^ήβΓΪ§]ίβίί, άηβ άίθδβΓ αη αηάβΓβΓ δίβΐΐβ ΙιβΓβίίδ 3ΐ)§;β1)ϊ1άβί λν&Γ. 

Ββδΐΐβ δηοΐιίθ άβηι Ργο1)3οπι η.α. οΙηΓοΚ άίβ Αηηαίιπίθ ζη βηί^βΐΐθη, άαβ 

βίηηιαΐ δίδίηηΐοδ αηδ άβΓ Οηιρρβ άβΓ 40 Μ&τίγτβΓ νοη δβ^αδΐβία, αη άβΓ 

αηάβΓβη δίβΐΐθ άβΓ νοη άβη 45 ΜαΓίγΓβΓη νοη Νίΐίοροΐΐδ α!)§'β1)ί1άβί δθί. 

ΝίοΜ ηηι* άίβ άορρβίίβη ΒίΙάβΓ νοη ΟηΙΙη άβΓβ 4 ηιαοΐιβη άίβδ ηηηοίί^: 

Βίβ Οαηίβΐ - Καρβίΐβ Ιιαί ζ\νβίπΐ3ΐ ΡιοΕορίοδ αΙδ ΒθϊΙθγ 3, δαίίΐι Κϊΐίδβ 

(\νο αηοΐι άαδ Μαηάγΐίοη άορρβίί νονίίοηιηιΐ4) ΟβθΓ§ί<7δ ηηά άίβ 6βχάβη 

ΤΙιβοάοΓοί αίδ δΐβΐιβηάβ Κήβ^βΓ ηηά αηββΓάβιη ΟβθΓ§'ίθδ ηηά ΤΙιβοάοΓΟδ 

δίΓαίβΙαίββ αίδ ΚβίίβΓ 5, άίβ Τΐιβοίοΐϊοδίίαρβίΐβ ηηά Α$ι1ί δαΓαγ ΟβΟΓ^ίοδ 

ηηίβΓ άβη Ηβίΐί^βη ηηά ίη άβη δζβηβη δβίηβδ ΜαΓίγπηηΐδ6, ΚαΓαηΙιΙί 

Κίΐίδβ 1)βί άβη ΡΓορΚβίβη άυτοΐι άίβ ΥτβΓδο1ΐΓβί1)ηη§βη ]β ζΛνβΐιηαΙ δαίο- 

ιηοη ηηά Ιβδαΐα7. Ιηάβδδβη δίηά Ραΐΐβ ββΡαηηί, ίη άβηβη δϊοΕ βίη δηρ- 

ρΐίΐεαηί δβΙ5δί άαηη ηίοΜ ηβΒβη άβηι Βίΐά άβδ Ιιοηιοηγηιβη Ηβίΐί^βη 

Γαη^βίαΙΐΓίβ ΜαΓίγΓβΓ ΐδί α5βΓ άαΓοΙι 4βη ΒβαΙβΙ αη δβίηβηι Ιΐηΐίβη υηΙβΓαΓηι (ίϋΓ 
(Ιαδ ΑΓΖΙ5βδ1βοΙί) αίδ Ιιΐ. ΑγζΙ ^βΐίβηηζβΐοΐιηβΐ.·, 1)βίηι ΙίηΚβη 0·β§;βηδίϋο]ί: Ιιαί ηίοΐιΐ 
<ΙβΓ ΚβδΙαιίΓαΙοΓ <1βδ 17. Ει.’δ ^θδώδίοΜίβΙ, «νβηηιιΐΐΐοίι ΪΓΓίοιη1ίοϊιβΓννβί8β» αυοίι 
άίβδβπι ΜαΓίγΓβΓ βίηβη τοίβη Ββυίβΐ 5β)ζιΐβ'6})θη (δο Οαΐίβδίιοΐΐ), δοηάβΓη άίβ ΒβδίβοΙί- 
Ιαδβΐιβ ΙϋΓ βίηβη Βοναηάζίρίβΐ ηιίβνβΓδΙαηάβη. Αη^βδίβΜδ άβΓ ΚΐΓβΙιβηάβάίΙίαίΐοη 
ΙιαηάβΒ βδ δίοΐι αΐδο βϊηάβαΐί» ηιη Κοδίηαδ ιιηά Βαιηίαη. 

1. Ο. Ρ. 8 ο Κ ί β ΐη β η ζ, Εδηι. ^ι1α^^α]δ^I)Γ. 71, 1976, 133 - 174. 

2. 3. II 116, Ιηδβΐιπίί 144. 
3. «I. ϊ 174; Ο. Ρ. 8 β 1ι ί β ΐη β η ζ, ΑΓοΙιαοΙ. Αηζ. 1970, 253 - 273, Α&1>. 10, 11. 

4. Ε. II νοΓ Α51). 21. 
5. Ο. Ρ. δοΐιϊβηιβηζ, Εοιη. ^υα^ιαI8^11^. 71, 1976, 133 - 174. \¥βηη ιηαη 

αη άβΓ ΟδίΛναηά άβδ δϋάαΓπΐδ νοη ΟόΓβιηβ 21 ίη άβηι είβΐιβηάβη ΚγΪ8§·8Γ ηϊβΐιί ηιΐί 
3β)·ρίιαηίοη («Γ. I 476) «ρΓθ5α))1βηιβη1 ΡΓΟοορβ», δοηάβΓη \νββ'βη άβΓ δγιηπιβίΓΪβ ^β- 
£βηη1)βΓ ΤΙιβοάοΓΟδ ίπι ΝοΓάαηη ΟβοΓ^ίοδ δίβΐιΐ (αΐδο άβη αΐΐβίη βΓΐιαΙίβηβη Αηίαη^δ- 
ΡιιββδΙαΒβη δβίηβδ Ναηιβηδ ηίοΐιΐ ηόΐ ΙβΓρΙιαηίοη αίδ ββδοίχαάί^ΐβδ Π, δοηάβΓη αίδ 
Γ Ιίβδί), Ιίβ^Ι ΙιίβΓ ηΐϊί. άβιη 5βηαο1)1)αΓί·βη ΕβίΙβΓ ΟβοΓ^ίοδ βίη §ΊοίοΙιαΓίί^βΓ Ραΐΐ νοΓ; 

ν§1. Α. \Υ. Ε ρ δ ί β ί η, ΟαΗ. ΑΓβίιβοΙ. 24, 1975, 115 - 126, Α5ί>. 2. 
6. .1. I 125; Ο. Ρ. 8 ο 1ι ΐ β ηι β η ζ, Ιδίαηΐ). ΜίΙΙβίΙ. 23 - 24, 1973/74, 233 - 262. 

7. I. I 403 - 404; Ε. 8όηιηβζάα£, Οαρραάοβία, 38. 
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βίηδοΐιπβϊ), \νβηη βδ ιϋβδβδ ίη άβν ΚϊγοΙιθ £&1) Κβδίΐβ (ηίοΐιί ΙβΓρΙιαηϊοη) 

δαΒ ίπι δβΙΐΓ υηβίοΙίθΓβη πηΙβΓθη Τβϊΐ γΙθγ ΙηδοΙιτίΓΐ Ηίη\νβίδβ αηί θίηβη 

ζννβίίβη δί-ίίίβΓ, άβδδβη Νβιηβ δίοΚ ηίοΜ ιτιΐί δίοΚθΓΐιβΐΙ θπιίθΓθη Ιδδδβ, 

πηΐΐιίη ηΐοΐιΐ ιηίΐ άβιη (Ιθδ Ηβίΐί^βη ηΐ>βΓβίηζιΐδ1:<ίιηπΐθη ΙΐΓ&ηοΙιί. Όαηη 

ίδί θίη δοΙοΙιβΓ δοίιίαβ α1)βΓ ηηοΐι ίη (Ιοη ηηάβΓβη ΕηΙΙβη ηϊοΐιΐ ζυ1&δδΐ§·. 

\νΐΓ ιηϋδδθπ γωΗΗϊπ ΕοηδΙ&ΐίβΓβη, ά&β λυϊγ 3ίβ Ν&πιθπ (Ιθγ Ηβίΐί^βη 

Ιιβί ΙβΓρίιαηίοηδ Ιηδοΐιπίΐβη 143 υηά 144 ηίοΜ Ιίβηηβη. Όίβδ §ί1ί αιιοΐι 

ίϋΓ (Ιβη ηίιηΙηβΓίβη Κ&ρυζβηηιοηοΐι ίη Οϋΐΐϋ άβΐ’β 4, άβη Ν. ηηά Μ. 

ΤΙιϊβΓΓγ ίιΐΓ άβη ΗΙ. Μηΐοποδ Κίβΐίβη2; ηηοΕ ΕίβΓ Εοπιπιΐ (Ιθγ Ν&ιηβ 

ηίοΐιί &1δ ΒίΜ1β§;θη(ίβ, δοηάβΓη ηιη ίη βίηβΓ §1βίο1ιηΓΐί§βη Κοπιτηβπιο- 

Γαΐίοηδίηδοΐιπίί βίηβδ Μοηοΐΐθδ ΜηΕ&ποδ νοΓ3. 

αϋΝΤΕΒ ΡΑυι,υδ 8οηιεμενζ 

1. Ο. Ρ. 8 ο 1ι ί 6 ηι β η ζ, Κοηι. (^ιιαΓίαΙδοΙίΓ. 71, 1976, 153 > 154. 

2. - Τ I) ί β γ νγ, Ο&ΐι. ΑΓοΙϊόοΙ. 15, 1965, 97 - 154, ΑΒΒ. 20. 

3. Υ^Ι. Ο. Ρ. 8 ο 1ι ϊ β ιώ β η ζ, Εόηι. ^α^.^1α]ι5^11^. 71, 1976, 133 - 174. Ρογ 
83.πιιηΙαη§: 1ιβί1ΐ§·βΓ ΚδριιζοηΓηοηοΙιβ ϊη Αηιη. 323 ίδί Ζοδίιηαδ ίη άθΓ Ρ&η&^ία - 
Καρβίΐβ Ιιίηζυζυί'ϋβ'βη. 

«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ... ΕΣΤΕΡΗΜΕΝΑΙ» * 

Έκ του «Περί των έν Τεροσολύμοις Κυριακών θεμάτων» έργου Περδί- 

κου πρωτονοταρίου Εφέσου, του ιδ' αίώνος, θά έρευνηθή τό έξης χωρίον, 

εις τδ όποιον μνημονεύεται δοξασία καί συνήθεια γνωστή καί σήμ,ερον μεταξύ 

του λαού. 

Εΐδομεν τόπον άγων καί /άθον αίμοδόχον, 

έν οϊς 'Ηρώδου τύραννοι, καρατομονντες βρέφη, 

έν τοϊς σπηλαίου μέρεσι παρέρριπτον ώς άγη (βάϋοΓ άγη). 

* Α)£ έν έτέρω σκοτεινω σπηλαίο) κόρη μόνη, 

τον Κύριον βαστάζονσα καί παρνποκρνβονσα, 

καί τον τίμιου γάλακτος σταλΛξαντος, ώς λόγος, 

κατάλενκος ώσεί τυρός ο τόπος έγεγόνει, 

έξ ού γυναίκες γάλακτος πάμπαν έστερημέναι, 

χοός μεταλαμβάνουσαι βλύζονσιν υπέρ φνσιν. 

Λέγω δέ πάντα τον ναόν καί τόπον τον έκεΐσε. 

εΐ μη τό έθνος ην οίκονν, έμάς δέ αμαρτίας, 

εξαίσια τά θαύματα ποταμηδόν έκχέειν *. 

'ΙΙ μνημονευόμενη δοξασία καί συνήθεια ανήκει εις τον εύρύτερον κύκλον 

τελετουργικών ενεργειών, χρήσεων, συνηθειών καί δοξασιών τού λαού σχετι¬ 

κών προς τό γάλα της γυναίκας* είδικώτερον εκείνων, αί όποΐαι τελούνται 

για νά κατεβη τό γάλα, όπως ή προσφυγή εις αγιάσματα, ή χρήσις περιά- 

πτων (τής γαλατόπετρας κ.ά.), ευχών, επωδών κλπ. 

'ΙΙ χρήσις μέσων προς τον ανωτέρω" σκοπόν είναι κυρίως έπιτέλεσις 

μαγικών καί δεισιδαιμονικών ενεργειών καί συναφών προς αύτάς προς άπό- 

κτησιν τού ποθουμένου, ούς συμβαίνει εις όλους τούς λαούς κατά τας κρίσι- 

μωτάτας περιστάσεις τού βίου, ώς τον τοκετόν, τήν άσθένειαν κλπ., καί προς 

προφύλαξιν ή αποτροπήν έπηρειών, αί όποιαι ύπαγορεύουν τήν προσφυγήν 

των αδυνάτων εις ύπερφυσικά.ς έπικουρίας. 

* Άνακοίνωσις γενομένη κατά τό ΙΕ' Συνέδρων Βυζαντινών Σπουδών (Άθήναι, 

5-11 Σεπτεμβρίου 1976). 

1. Μ ΐ §: η 6, ΡΟ 133, 9720. 
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Εις τήν υπό έξέτασιν άφήγησιν γίνεται χρήσις διά τον ανωτέρω σκοπόν 

χοός, χώματος, τό όποιον προσέλαβε τήν ιδιαιτέραν δύναμιν από τον σταλα¬ 

γμόν του θείου γάλακτος τής Παναγίας επ’ αυτού. 

Εις νεωτέρας παραδόσεις άναφέρεται ότι εις τον Μόλυβον 1 υπάρχει ναός 

του 'Αγίου Γαλάτη, οπού προσφεύγουν αί γυναίκες καί λαμβάνουν χώμα ή 

πετραδέλλια, τά όποια δένουν επί του στήθους των διά. νά κατεβη τό γάλα 2. 

Εις τήν Άν. Θράκην, όταν ή λεχώ είχεν ολίγον γάλα ή έστερεϊτο τούτου, 

μετέβαΐνεν εις τήν Αγίαν Γαλατιανήν καί μετά προσφοράν θυμιάματος ήρχιζε 

νά στάζη τό άγιασμα, τό γάλα.'Η λεχώ τότε συνέλεγε τούτο, έπινεν έξ αυτού 

ολίγον καί ένιπτε τό πρόσωπον καί τούς μαστούς Ά. Εις τό "Αγιον Γάλα Χίου 

χρησιμοποιούν τό γάλα τήζ Παναγίας. *Ή επωνυμία έδόθη εις τό χωρίον άπό 

τήν Παναγίαν. Έκτος τού κτίσματος του ναού υπάρχει σπήλαιον, έντός τού 

όποιου ή όμοιάζουσα προς γυναίκα πέτρα (βράχος) πιστεύεται ότι είναι ή 

Παναγία. Κυρίως δεικνύουν τόν μαστόν της, έκ τού όποιου στάζει άγιασμα, 

γάλα, τό όποιον χρησιμοποιούν μεταξύ των άλλων αί γυναίκες για νά κατε¬ 

βάσουν γάλα. Λέγεται επίσης ότι αυτό ρέει έκ τού μαστού κατά τάς λειτουρ¬ 

γίας τού Δεκαπενταυγούστου καί τήν 23ην τού αυτού μηνός 4. 

Βορειοδυτικώς τής κωμοπόλεως Γιαλούσας Κύπρου, πλησίον τής παρα¬ 

λίας καί μεταξύ άποκρήμνων βράχων, εύρίσκεται σπήλαιον καλούμενον Γαλα- 

κτηνή. Ή οροφή τού σπηλαίου γέμει σταζόντων σταλακτιτών, έχόντων τό 

σχήμα μαστού. Εκεί καταφεύγουν όσαι στερούνται γάλακτος. ’Άν μιά γυναί¬ 

κα δεν έχη γάλα και 711$ άπό τό νερό αυτό, αμέσως οι μαστοί γεμίζουν 

γάλα. . . είναι θαυματουργό και έχει την ιδιότητα νά γεμίζη γάλα τους μα¬ 

στούς εκείνων που δεν έχουν. Έκ τής ίδιότητος ταύτης προέρχεται καί ή επω¬ 

νυμία Γαλακτηνή6. 

1. Κωμόπολις εις τά βόρεια της Λέσβου. 

2. ΚΛ. ( = Κέντρον Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, χφ.), άρ. 1446 Λ, σ. 

166 (συλλ. Δ. Λουκάτου, Λέσβος 1940). 

3. Κ. X ο υ ρ μ ο υ ζ ι ά δ ο υ, Τό παιδί εις τήν περιφέρειαν Μέτρων καί ’Λθύρων, 

Άρχ. Θρακικ. Θησαυρού Ζ', 1940 - 1941, σ. 74. 

4. ΚΛ., άρ. 2456, σσ. 349 - 350 (συλλ. "Αννης Ί. Παπαμιχαήλ, "Αγιον Γάλα Χίου 
1962). 

5. Μαθητική Εστία, έτος Ε', 1954, άρ. 13. Χαρακτηριστική τής βαθέως έρριζωμέ- 

νης μεταξύ του λαοϋ πιστέ ως και δοξασίας αυτής είναι ή κυκλουμένη παρ’ αύτώ παρά- 

δοσις οτι : Κάποτε κάποιο καράβι ταξιδεύοντας πέρασε άπό την άκτή τής Γιαλονσης. Και 

επειδή ταξίδευε αρκετές μέρες χωρίς σταθμό, τους 'έλειψε τό νερό κι αναγκάστηκε ό καπε¬ 

τάνιος νά σταματήση. νΕστειλε τότε οκτώ άπό τους ναύτες του νά φέρουν νερό. Αυτοί 

εφθασαν στο μέρος, οπού ήτο τό νερό μέ τήν περίεργη αυτή Ιδιότητα. Αφού οι ναύτες 

ήπιαν αρκετά, γέμισαν τις στάμνες και γύρισαν πίσω στο καράβι. Αέν πρόφθασαν όμως 

ν5 άνεβοϋν καί οι μαστοί των έξωγκωμένοι άρχισαν νά στάζουν γάλα, οπότε κατάλαβαν τί 

είχε όυμβή μέ τό μαγικό νερό (αύτόθι). 

Γυναίκες γάλακτος... εστερημέναι» 265 

Εις άλλην παράδοσιν άναφέρεται ότι εις τόν χώρον, όπου συμβάλλουν 

τά υδατα τού Πηνειού καί άλλα υδατα πηγάζοντα βορειότερον τού Ζυγού τού 

Μετσόβου, υπάρχει βράχος, τόν οποίον καλούν Γαλ.ακτίτη. Έάν αί γυναίκες 

φέρουν μεθ’ έαυτών τεμάχιον μικρόν έκ τού βράχου, κατεβάζουν γάλα. Μάλι¬ 

στα, κατά τήν ιδίαν παράδοσιν, έάν τεμάχιον τριφθή, άναμειχθή μεθ’ ΰδατος 

καί δοθή εις τά θήλεα ζώα, αυξάνει τήν παραγωγήν τού γάλακτος αυτών *. 

'Η δοξασία και ή συνήθεια αυτή, ώς παρουσιάζεται, στηρίζεται εις τήν 

πίστιν τού λαού συμφώνους προς τήν οποίαν έκείνη, ή οποία ένεργεί, έρχεται 

εις άμεσον επαφήν προς τήν υπερφυσικήν δύναμιν, τήν θείαν δύναμιν, ή οποία 

ασκεί επ’ αυτής τήν ευεργετικήν της έπιρροήν. Έχομεν τελετουργικήν πράξιν, 

ή οποία φέρει εις άμεσον έπαφήν τόν τελετουργόν, ό οποίος ενταύθα είναι ή 

πάσχουσα, μέ τήν υπερφυσικήν δύναμιν. Επίσης πιστεύεται οτι εξασφαλίζεται 

τό ποθούμενον κατά τόν συνειρμικόν συλλογισμόν τής αναλογικής μαγείας — 

γάλα διά νά φέρη γάλα—. Κατά τούς κανόνας τής μαγείας άναπαράγεται τό 

αντίστοιχον εις τό σώμα, εις τό οποίον αποβλέπει ή μαγική πράξις. 

'Η δοξασία περί τής ίδιότητος αυτής τής πέτρας στηρίζεται καί εις τήν 

φύσιν της, ώς γαλακτώδους, έξ ής κατέχει τό ειδικόν χάρισμα. 

Παραπλησίαν θεωρουμεν τήν πίστιν εις γαλακτούχους βοτάνας, των 

οποίων ή χρήσις δίδει άφθονον γάλα εις τάς μητέρας. 'Η χρήσις αύτη είναι 

πολύ γνωστή επίσης εις τόν λαόν αλλά δεν τήν σχολιάζομεν ενταύθα, διότι 

δεν θεωρούμεν οτι έχει άμεσον σχέσιν προς τό θέμα μας. 

Εις τήν ιδίαν ακριβώς κατηγορίαν, τήν έξεταζομένην, ταξινομοΰμεν τόν 

γαλακτίτην, ήτοι τά ώς περίαπτα χρησιμοποιούμενα γαλατολ,ίθαρα, γαλαζό¬ 

πετρες, γαλοϋσες καί γαλιατοϋσες. Αυτά κατά τήν λαϊκήν πίστιν τά χρησιμο¬ 

ποιούν διά νά κατεβη τό γάλα 3, είναι δύσκολο νά τά βρης. . . είναι κάτι πέ- 

1. Άλεξ. Κ. Χατζηγάκη, Παραδόσεις τ5 Άσπροποτάμου, Τρίκκαλα 1948, 

σ. 75, άριθ. 151. 

2. Ένδεικτικώς αναφέρω π.χ. οτι είς τό Ριζοβούνιον Πρεβέζης αί γυναίκες, διά νά 

κατεβη τό γάλα, πηγαίνουν είς τό παρεκκλήσιον της Αγίας Παρασκευής καί τρώγουν 

ένα χορτάρι, τό γαλόχορτο, μέ τά χέρια πίσω. Τό γαλύχορτο φυτρώνει κατά τήν λαϊκήν 

πίστιν μόνον έκεΐ. (ΚΛ., άρ. 2739, σ. 17, συλλ. Γεοιργ. X. Κολιού, "Ασσος Πρεβέζης 

1963). Αλλαχού, όταν δέν έρχεται τό γάλα, ή ένδιαφερομένη πρέπει νά πάη βελάζουόα σέ 

μέρος πού είναι τό μάνόγαλο καί νά τό βόσκηση (ΚΛ., άρ. 767, σ. 400, συλλ. Δ. Τσίριμπα, 

Αρκαδία 1926), ή πηγαίνει είς τήν Παναγίαν ποχει τό χόρτο. Κι οί τουρκάλες ακόμα 

πήγαν, όχι μόνον ’μεϊς οί χριστιανός. Τά περάσαμεν στη ζωή μας αΰτά. (ΚΛ., άρ. 1908 Α', 

σ. 44, συλλ. Δημ. Β. Οίκονομίδου, περιοχ. Κονίτσης 1953. Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, 

Παραδόσεις, τόμ. Α', σσ. 11 - 12, άρ. 17, τόμ. Β', σσ. 645 - 648). 

3. ’Ε μ μ. Μ α ν ω λ α κ ά κ η, Καρπαθίακά, έν ’Αθήναις 1896, σ. 112, Σ π υ ρ ί δ. 

Λ. Κ ο σ μ ά τ ο υ, Έπφδαί Κεφαλληνιακαί, Λαογραφία Β', 1910, σσ. 189 - 191. (Κατά 

τήν λαϊκήν πίστιν 'Η γαλαχτόπετρα εύρίσκεται εις τους μαστούς αιγών τινων σπανιότατα, 
μετά τόν διοδέκατον τοκετόν, αν είναι ο' τελευταίος τής αίγός εκείνης (αύτόθι, σ. 191), 
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τρες σά διαμάντια με τέσσαρα χρώματαΛ. Είναι πολύτιμη πέτρα όμοια μέ 

τις μπίλιες τής γκαζόζας. . . μέσα έχει λευκές γραμμές σά φλέβες άπο γάλα 2’ 

σά χάντρα μεγάλη κι έχει γά/,α μέσα και αίμα Λ. Είναι μεγάλης αξίας 4. Την 

έχουν, την γαλατόπετρα., πολύ ολίγοι, την δανείζουν ακριβά καί, διά νά μή 

χαθη, δίδουν καί μεγάλο ένέχυρον ή υποθήκην 5. Είναι μικρό λιθαράκι μέ άσπρο 

καί κόκκινο χρώμα. Τό άσπρο. . . γιά νά κατέβη τό γάλ,α καί τό κόκκινο για 

νά σταματήση ή αιμορραγία {!. 

'Η δοξασία αύτη περί τού πολυτίμου λίθου, τού γαλακτίτου, έχοντος 

την αύτήν δύναμιν, όσον γνωρίζω, άναφέρεται καί υπό του Μιχαήλ Ψελλοΰ : 

'Ο γαλ,ακτίτης άπορρήτω βρνει γάλ.ακτι, ένθεν γάρ αντώ καί τοννομα' κατασπα 

δέ γάλα ταϊς γυναιξί' λήθην δε εργάζεται των κακών καί μνήμην των καλέδν 7. 

Επίσης ό υπό την επωνυμίαν όπάλλιος 8 λίθος, λατινιστί οραίπδ 9, κέκτηται 

την ιδιότητα αύτήν. 'Ο γαλακτίτης λίθος μνημονεύεται υπό του Πλινίου 10 καί 

ΚΛ., άρ. 1105, σ. 1.51 (συλλ. Μ. Λιουδάκι, Άνατ. Κρήτη 1937), Ε ύ α γ γ. Κ. Φ ρ α γ- 

κ ά κ ι, Συμβολή στά λαογραφικά τής Κρήτης, Άθήναι 1949, σ. 65, ΚΛ., άρ. 1665Α', 

σσ. 9 - 10 (συλλ. Δη μ. Β. Οικονομικού, Λαογρ. Βορ. Ηπείρου, "Αγιος Νικόλαος, "Ανω 

Δρόπολις 1951), ΚΛ., άρ. 2075, σ. 14 (συλλ. Δη μ. Γρ. Σπανού, Π. Ψαρά Χίου 1952), 

ΚΛ., άρ. 2009, σσ. 11 -12 (συλλ. Μιλτ. Κακλαμάνη, Έγκλουβή Λευκάδος 1953), ΚΛ., 

άρ. 2008, σ. 37 (συλλ. Εύστ. Γουρζή, Κατούνα καί Καρυώται Λευκάδος 1953), ΚΛ., 

άρ. 1959, σ. 13 (συλλ. Έμμ. Σορώτου, Οΐα Θήρας 1953), ΚΛ., άρ. 2081, σ. 54 (συλλ. 

Έλευθ. Άντ. Ζάννου, Θήρα 1954), Λ ί κ α τ ε ρ. X ρ υ σ ο υ λ ά κ η, "Εθιμα Σφακίων 

τής Κρήτης, Λαογραφία ΙΖ', 1958, σ. 387, ΚΛ., άρ. 2006, σ. 23 (συλλ. Δημ. Παπαθανα¬ 

σίου, περιοχ. Βονίτσης Αιτωλοακαρνανίας 1954), ΚΛ., άρ. 2263, σ. 94 (συλλ. Νικ. Ζάρα- 

κα, ΙΙυλί Κώ 1958), ΚΛ., άρ. 2324, σσ. 55 - 56 (συλλ. Ίωάνν. Κασιμάτη, Κύθηρα 

1959), ΚΛ., άρ. 3467, σ. 177 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Άγ. Γεώργιος Σητείας Κρή¬ 

της 1969). 

1. ΚΛ., άρ. 1665Α, σσ. 9 - 10 (συλλ. Λημ. Β. Οίκονομίδου, Λαογρ. Βορ. Ηπείρου, 

"Αγιος Νικόλαος, "Ανω Δρόπολις 1951). 

2. ΚΛ., άρ. 1105, σ. 151 (συλλ. Μ. Λιουδάκι, Άνατ. Κρήτη 1937). 

3. ΚΛ., άρ. 3467, σ. 177 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, "Αγιος Γεώργιος Σητείας 

Κρήτης 1969). · 

4. Σ π υ ρ ί δ. Α. Κ ο σ μ ά τ ο ς, ενθ’ άν., σ. 191. 

5. ΚΛ., άρ. 1105, σ. 151 (συλλ. Μ. Λιουδάκι, Άνατ. Κρήτη 1937) .· 

6. ΚΛ., άρ. 2263, σ. 94 (συλλ. Νικολ. Ζάρακα, Πυλί Κώ 1958)· πρβλ. καί ΚΛ., 

άρ. 3467, σ. 177 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Άγιος Γεώργιος Σητείας Κρήτης 1969). 

7. Μ ΐ £ π ο, ΡΟ 122, 892. 

8. Όρφικ. Λιθικ. 279 Φημί δέ τοι τέρπειν καί όπάλλιον ούρανίώνας | αγλαόν, ί μεσ¬ 

τόν τέρενα '/ρόα παιδός έχοντα \ καί έ και δφθαλμοϊόιν άοσϋητήρα τετνχθαι. 

9. Ρϋη., Ναί. ΗίδΙ. 37, 6, 21 - 22’ Ιδί<3. ογι§;. 16, 12 ΟμαΙιιβ άίηΒΙϊηοΙιΐΒ άίνβΓ- 

εαηιηι οοΐοεε ξβιηηιαηυη. 

10. Ρϋη., Ν»ί. ΗίδΙ., 37, 10, 59 ΟαΙαχΐα,η αΐίψιϊ ξαίαούΐβη νοεαηί, βίηιϊίβιη 

ρΐΌχϊιηβ άϊοΐϊε, αβά ϊηΙβΓοιιΐΊ'βηίΑιιε εαη^αϊηείε αιιΐ εαηάίάία νοηϊε. ΟαΙαείίΐίε βχ ιιηο 

νοΙοΓβ Ιαοΐΐε βει. βαηάβιη Ιβιιεοςαβαιη εΐ Ιβιιεοςεαρΐιίί ίιη αρρβΙΙαηΐ βί εμηβοΗίΐίιη, ϊη 

«Γυναίκες γάλακτος. .. έστερημέναι» 26ί 

τού Διοσκορίδου ι, χρησιμοποιούμενος προς θεραπείαν τής φλεγμονής των 

μαστών καί των ορχεων. Συναφής προς τήν έννοιαν αύτήν είναι καί ή χρή¬ 

σής αυτού, τού γαλακτίτου, εις μαγγανείας καί φίλτρα κατά τήν νεωτέραν 

εποχήν 2. 

Άλλ5 ένω ή δοξασία περί διαφόρου; πολυτίμων λίθων 3 μέ θαυμαστάς 

ιδιότητας καί ή χρήσις των μαρτυρεΐται εύρέιυς εις τούς νεο^τέρους 4 καί τούς 

αρχαίους "Ελληνας καί εις άλλους λαούς ", ή χρήσις τού γαλακτίτου προς τον 

αΙΐΗΐιι ΙαοΙιε ειιεο αχ εαροτε ηοΐαθΐΐοη, ιη βάιιοαίίοηε ηαΐνίοίθιιε ΙαοΙϊε (βαχηάα))/. ϊη- 

ίαηύιιιη ριιοραβ εοίΐο αάαΐΐϊξαία εαΐϊναιη (αββεβ ΙναάΐΐιΐΓ, ίη ονβ αιιίβηι Ιίςιιβεοενε, εα,άβηι 

ηιβιηοηαηι. αάίηιενβ.. . ειιηί ςαι 8>ηατα"άιιΐ)ΐ αίθίε νβηΐβ οΐΓ<:.ιιιηΙ\ςαΐιιι>ι ξαίαοΐΐΐβη 

νοοεηΐ... Ιιαεο ριιομιβ ξειηηια οοηοΐρβνβ άΐείΐιι·· εί ίηΐτα εο ραπιιηι {αΐβνϊ οοηοιι$$α, 

οοηεΐρβνβ αιιίαη ΙεΐηιβηεΐΓΪ εραΐϊο; δοΐΐη. 7, 4 ηεο ϊ/πιιχία, οιιηι ϊηίβι- οαίειιΐοε <μιώιιε 

νΐραβ βίιιε (δθ. Αοίιβίοΐ) ηιίααηί ϊηνβηίαΙιιε ςαΐαοίί Ιβ$, ιμιϊ εβηιριάιιε ιρεβ αίβε βί ΙεναίιΐΓ 
ΓβάάϊΙ ειιοιι/η αΙΙηιιη αά Ιαοιίε εαροεβιη. /βιηίηίε ηιιΐΐ'ΐεηΐϊόιιε ϊηΙϊ°αΐιιε (οαιιηάαί ιώβνα, 

ειώηβχιιε ραπηιίίε ΙανςίαεσαΙοε ΗαιιεΙιΐδ {αοϊΐ εαΐίναηιηι. ίηΐτα ο$ νβοβρίιιε Ιΐψιεεοίΐ ; 
οιιηι ΒοΙνΐΐιιΐ' Ιαιηβη ιηαηονίαβ ΰοηιιιη ρβπιηιί. 

1. Διοσκ., Περί ύλης ίατρ., V, 15■) λάθος γεώδης (1 τύψει, ξηραίνω, αποκαθαίρει τά 

έπι&κοτονντα ταϊς κόραις τών οφθαλμών καταχριΰθεις δε μεθ' νδατος μαστών και. ορχεων 

παύει φλεγμονάς. 

2. Βλ. προχείρως Γ. Α. Μ έ γ α, Ζητήμ. Έλλην. Λαογρ., Έπετηρ. Λαογρ. Άρχ. 

Γ' - Δ', 1941 - 1942, σ. 102 (= ΖΕΛ, τεΰχ. Β', σ. 26), Α ί κ. X ρ υ σ ο υ λ ά κ η, "Εθιμα 

τών Σφακίων τής Κρήτης, Λαογραφία ΙΖ', 1958, σ. 387 κ.ά. 

3. Πολίτιμοι λίθοι διαφόρους ίδ.ότητας εχοντες πιστεύεται οτι υπάρχουν είς τήν 

κεφαλήν ή τό σώμα δρακόντων. Δοξασία κοινή καί είς τούς άρχαίους καί νεωτέρους 

Έλληνας καί είς άλλους λαούς (βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', έν Άθή- 

ναις 1904, σσ. 215-216, άρ. 384* τόμ. Β', σσ. 983 - 986 κ.ά.). 

4. Βλέπε προχείρως Ν. Γ. Πολίτου, αύτόθι' Γ. Α. Μ έ γ α, Ζητήμ. Έλλην. 

Λαογρ., Έπετ. Λαογρ. Άρχ. Α', 1939, σ. 129 (= ΖΕΛ., τεΰχ. Α', σ· 33), Γ' - Δ', 

1941 - 1942, σσ. 79, 82, 102 {= ΖΕΛ., τεΰχ. Β', σσ. 3, 6, 26 κ.ά.). 

5- Διοσκ. V, 132 ό δέ γαλ,ακτίτης ώνόμαϋται άπό τον γαλακτώδες άνιέναΐ' έΰτι 

μέντοι άλλως έντεφρος τήν χρόαν, γ/,νκύς τε προς τήν γενϋιν. άρμοζε ι δέ προς οφθαλμών 

ρεύματα καί έλκη έγχριόμένος- V, 160 τήςδέ άμ-πελάτιδος γης, ήν τινες φαομακϊτιν κάλονσι, 

γεννώμένης δέ έν Σελεύκεια τή κατά Συρίαν. . . δύναμιν δέ έχει διαλντικήν και ψυκτικήν 

παραλαμβάνεται δέ καί προς καΡΜβλ.έφαρα καί βαφάς τριχών καί τάς τών άμπέλ.ονν χρίσεις 

προς τήν τής έκβλ.αστήόεως ώραν, κτείνονιία τούς έπιγινομένους οκώληκας' Φιλοστρ. Τά 

εις τόν Τυαν. Άπολλ. 3, 100 κ.έξ. άποκεϊϋθαι δέ φαϋιν έν ταϊς τών όρείων δρακόντων κε- 

φαλαϊς λάθους τό μέν είδος ανθήρας καί πάντα άπανγαζονύας χρώματα, τήν δέ ίσχνν άρρη¬ 

κτους κατά τόν δακτύλιον, δν γενέόθαι φασί τώ Γνγιγ Λίλχαν. Περί ζώων ίδ. 1, 35 προ¬ 

βάλλεται δέ καί κόρυδος άγρωϋτιν, άετοί δέ τόν Ράθον, δϋπερ ονν εξ αυτών άετίτης κέκληται. 
λέγεται δέ ούτος ό λάθος καί γυναιξί κυούσαις άγαθόν είναι, ταϊς άμβλώσεσι πολέμιος 

ιόν ΡΙίη.Ν&ί.. Ηίδί. 36, 128- 37, 35 κ.ά.· 8ο1ΐη. 30, 16 βχοΐάίΐιΐΓ β οβνβδηβ άναοοηιιιη 

άναοοηύαε ίαρίε. . . ιιειι βίαε οΗβηΐϊε νβξβε ρταβοίριιβ %Ιοήαηΐιιν Τζέτζ. Χιλ. Ζ' 653 

κ.έξ. Ον ποταμός κεΡ,άδων επί χείλεσιν, άλλα δράκοντας, ! εϊχέ ποτ’ εύπώγων τόνδε Ράθον 

κεφαλ,ή \ λευκά φαληριόωντα. Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άνωτ., Β', σ. 983 κ.έξ., 

Του αύτο ϋ, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Β', έν Άθήναις 1975 (έ'κδ. Β'), σσ. 360 - 
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σκοπόν αύτόν, ήτοι προς γαλακτισμόν ' καί τά συναφή, δεν μαοτυρεΐται ευ¬ 

ρέως, όσον γνωρίζω. Νομίζο.) οτι δεν υπάρχει μαρτυρία παλαιοτέρα τών όσων 

μέχρι τοΰδε άνέφερα. νΙσως διότι, ένώ πιστώς ή καί παρεφθαρμένως κάπως 

6 λαός τηρεί τά πλάσματα τών παλαιοτάτων χρόνων, οί ποιηταί καί άλλοι 

συγγραφείς, καταφρονοΰντες αύτά, δεν τά μνημονεύουν ή τά μετασκευάζουν 

καί τά καθιστούν άδιάγνωστα. Βέβαιον έν τούτοις πρέπει νά θεωρηθή, νομίζω, 

έκ τών όσων άνεφέρθησαν ότι ή γαλατόπετοα είναι ή αυτή προς την μνη- 

μονευομένην εις τάς παραδόσεις (πέτρα - βράχος) ή άντιστρόφως ή εις τάς 

παραδόσεις άναφερομένη πέτρα είναι ή γαλατόπετρα. Είς την γνώμην αύτήν 

όδηγούμεθα καί έκ τής ήδη άναφερθείσης παραδόσεως έξ Άσπροποτάμου 

περί γαλακτίτον, όπως καλούν οί περίοικοι βράχον παρά τον ροΰν τού Πη¬ 

νειού πλησίον τού Ζυγού Μετσόβου. 

Άναμφισβήτητον βεβαίως μένει ότι αί θρησκευτικαί αύταί παραδόσεις — 

αίτιολογικαί — φαίνονται απηχήσεις δοξασίας καί πίστεως είς λίθον, ό όποιος 

είχεν αύτάς τάς ιδιότητας. Τής δοξασίας όμως αύτής καί τής πίστεως ή 

αρχική μυθολογική παράστασις, έκ τής οποίας προήλθε, δεν είναι γνωστή. 

Είναι άράγε ή αρχή τής γενέσεως τής παραδόσεως αυτή, ώς μάς παρουσιά¬ 

ζεται ; Είναι αύθιγενής, επειδή οί φυσικοί όροι τής χώρας ηύνόουν τήν γένε- 

σιν μύθων ούτως άπλοΰ τύπου ; Έχομεν συνεχή διατήρησιν τής αύτής παρα- 

δόσεοος ή είναι περιλείμματα αρχαίων μύθων καί δοξασιών τά άναφερόμενα 

είς αύτήν ; Πόθεν τέλος προήλθεν αύτη ; 

Τό πρόβλημα, δύσκολον άν όχι άλυτον, δεν θά έρευνηθή ενταύθα. Μόνον 

θά θίγουν καί θά μ.νημονευθοΰν δύο σημεία, τά οποία πιστεύω ότι φέρουν είς 

τήν οδόν τής άνιχνεύσεως αύτοϋ : Ιον) ή γεωγραφική έξάπλωσις τών παρα- 

δόσεο^ν καί τών σχετικών πίστεων καί δοξασιών καί 2ον) τά περί τής Γα- 

λακτοτροφούσης έν γένει Παναγίας σήμερον καί ή άπεικόνισίς της. 

Έκ τής γενομένης έρεύνης εντύπων καί χειρογράφων καί έκ τής άπ’ εύ- 

θείας έκ τού λαού έρεύνης, χωρίς φυσικά νά νομίζωμεν ότι έχομεν συγκεν¬ 

τρώσει δλον τό υλικόν, φαίνεται ότι ή παράδοσίς καί δοξασία αυτή ένοικεί 

καί κατα?^αμ.βάνει κυρίως τον μικρασιατικόν χώρον, τον νησιωτικόν, ώς καί 

τήν Θράκην. Πάντα ταΰτα φέρουν ημάς είς τήν σκέψιν περί τής ανατολικής 

προελεύσεως τής δοξασίας ταύτης, χωρίς νά έπηρεαζώμεθα έκ τού τόπου ανα¬ 

φοράς (Παλαιστίνη) τού υπό διαπραγμάτευσή κειμένου, καί τής συγκεντρώ- 

σεως τής προσοχής τής έρεύνης είς τό σημ,είον αύτό. 

362, τόμ. Γ', έν Άθήναις 1931, σ. 18 κ.έξ., Φ. Κούκο υ λ έ, Βυζ. βίος καί πολιτ.. 

τόμ. Α', 1, έν Άθήναις 1948, σσ. 259 -260. 

1. Ή δοξασία αΰτη είναι κοινή καί είς άλλους λαούς- βλ. Ε. Ηοίίπΐ&ηη- 

ΚταγβΓ, Η&ηιΙννοΓίβιΤυοΙι θβδ άβιιίδοΐιβη Αββΐ’^ΐίΐυββηδ, τόμ. III, στ. 256 - 257, 

δ.ν. Οαίο,ΐίϋί. 
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Τά ανωτέρω οδηγούν είς τήν σκέψιν οτι ίσως ή δοξασία αυτή είναι άπόρ- 

ροια τής βαθυτάτης άρχαιότητος. Δυνατόν δηλ. νά έχωμεν >:ν περίαπτον 1 ώς 

τό θε?. ή τό ονζάτ ή τά όμοια. Πρόκειται περί χρήσεων, πίστεων καί δοξα- 

σιών βαθέως έρριζωμένων είς τον λαόν ή μάλλον είς πάντας τούς λαούς. Ση¬ 

μειωτέου οτι αί από άρχαιοτάτων χρόνων ύφιστάμεναι μαγικαί χρήσεις πλη- 

θύνονται καί καταλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρον τον βίον κατά τήν περίοδον 

τής παρακμής τών ά' ατολικών θρησκειών, ιδία τής αιγυπτιακής θρησκείας. 

Αλλά τό θέμα τούτο άπλώς τό θίγομεν, διότι είναι εύρύτατον καί δεν δύνα- 

ται νά έρευνηθή ένταΰθα. 

Καί έρχόμεθα είς τό δεύτερον σημείον τό. άναφερόμενον είς τάς δοξα¬ 

σίας περί τής Παναγίας τής Γαλακτοτροφούσης σήμερον ή μάλλον κατά τούς 

νεωτέρους χρόνους, τάς οποίας καί θεωροΰμεν ’έχούσας άμεσον σχέσιν, ώς καί 

είς τάς άπεικονίσεις της. Λέγεται δηλ. ότι ή Παναγία2 ή Γαλατερή, ή Γλυ- 

κογαλοΰσα3, ή Γαλακτοΰσα4, ή Γαλόχτιστη5, ή Γαλατού (βλ. είκ. 1 - 2) ή 

1. Περί τής από άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον εύρυτάτης διαδόσεως τών 

περιάπτων βλ. προχείρως είς Ηαικ1\νοΓΐΡΓΐ)υο1ι ίΐδδ ϋουίδοΐΐβη Α^>βΓ^ΙδυΙ)βηδ, τόμ. I, 

ΒογΙϊπ - Τθΐρζΐ£ 1927, σσ. 374 - 384, ιδία 377 κ.έξ. καί Ε ί δ β 1 ο 1 ί β Η 3 π δ ιή & π η 

ιιηδ Ιβηζ ΚΗδδ-ΚθΙίβηΙϊβοΙί, Αηιυΐβίΐ ιιηά Τ&1ΐδΐΏ8η. ΕΓδοΙιοϊηυη^δί'οΓηι 

υηά ΟβδοΙϊίοΜβ, Μίίηοΐΐθη 1966, σ. 19 κ.έξ. 

2. Ώς ήδη άνεφέραμεν περί τής Παναγίας του 'Αγίου Γάλακτος καί της Γαλατιανής. 

3. Τελμεσσός Καππαδοκίας, Ρόδος. Επίσης Χρυσογαλατοΰσα κλπ. Βλ. Δ η μ. Β. 

Οίκονομίδου, Μαρία (Λαογραφία), Θρησκευτ. καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 8, 

Άθήναι 1966, σ. 719. 

4. Τραχώνι, Πέρα - ΙΙεδί, Παλαίκυθρο Κύπρου (Έκ του Κέντρου Κυπριακών 

Σπουδών διά του κ. Μενελάου Χριστοδούλου). 

5. Μιά γεναίκα ήταν γεραλέα, έπέΟανεν ή κόρη της τζι άφηκεν μωρονϊμ μικρόν, 

τζαΐ τάκχηκεν νά ’ρτη νά τής κάμη λουτουρκάν τζα'ι νά 'ρτη στη χάρην της τζαί κατέ- 

βαϋεγ γάλαν τζαί άνέωϋεν τό μωρόν της (Κέντρον Κυπριακών Σπουδών, άρ. 3782, συλλ. 

Κ. Ίωαννίδη, Πύργος Τυλληριάς 1962). Ένταΰθα μνημονεύω δτι μεταξύ τοΰ λαοΰ κυκλοΰ- 

ται παράδοσίς άναφέρουσα κατασκευήν πηλού διά γάλακτος άντί ΰδατος προς οίκοδόμησιν 

εκκλησιών. Ή δοξασία αύτη είναι περισσότερον διαδεδομένη μεταξύ τοΰ Κυπριακοΰ λαοΰ: 

Γαλόχτιστη, έχτίστην μέ γάλαν. "Εν είχαν γάλ,αν τά πρόβατά τους, τς' έτασσαν τα είς τήν 

'Αγίαν Γαλόχτιΰτην τςαί πράγματι είδαν ώφέλειαν. Καί γυναίκες πού δεν έχουν γάλαν 

τάαόουνται καί ωφελούνται (Κέντρον Κυπριακών Σπουδών, άρ. 81.185.1, Κάτω Πύργος 

1969. Βλ. έπίσης άρ. 81.195.1, 81.187.1, Κάτω Πύργος 1969, 79.169.1, ’Άνω Πύργος 

1969). Καί ή εκκλησία τής 'Αγίας Αικατερίνης είς Κρίτου - Τέρρα Κύπρου είχε κτισΟή 

μέ γάλα : Ή * Αγία Αικατερίνη. . . Μέ τό γάλα τών προβάτων εκαμνε πηλόν καί σιγά - 

ϋιγά έκτισε μέ τό γάλα άντί νδατος τήν έκκληϋία στην τοποθεϋία Κλαβάρης, δπου καί ή 

εκκλησία πήρε το ονομά της. (Κέντρον Κυπριακών Σπουδών, άρ. 16.62.1, συλλ. Κυριάκου 

Άνδρέου Στυλιανού, Κρίτου - Τέρρα Κύπρου 1963). Τήν ερευνάν επί τοΰ ανεκδότου κυ¬ 

πριακού ύλικοΰ τοΰ ευρισκομένου είς τό Κέντρον Έρεύνης Κύπρου καί τάς πληροφορίας 

έκ Κύπρου οφείλω είς τον διακεκοιμένον γλωσσολόγον κ. Μενέλαον Χριστοδούλου, τόν 

όποιον καί έντεΰθεν θερμότατα ευχαριστώ. 

6. Κάλυμνος. Ή πληροφορία προέρχεται άπό έρευναν την όποιαν διεξήγαγον είς 
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Είκ. 1. «'Η Παναγιά ή Γαλατού», ναΰδριον «στο Ροότσο» 

Καλύμνου. "Ανω άριστερά τό Κάστρο του χωρίου μέ τά εννέα 

εκκλησάκια, «ό Μυστράς της Καλύμνου». 

Είκ. 2. Ή είκών της «Παναγίας της Ραλατοϋς». 
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ή Γαλατοΰσα *, ή Γαλακτοτροφοΰσα-, ή οποία είκονίζεται, προσφέρουσα. τον 

μαστόν εις τον Χριστόν, ώς εις .την μονήν του ' Αγίου Ήρακλειδίου δίδει 

γάλα, εις τάς θηλαζούσας ή αυξάνει την μικράν ποσότητα του γάλακτός τ<ον *. 

Οΰτω προστρέχουν είς αυτήν διά νά κατεβή άφθονον τό γάλα. Επικρατεί 

μάλιστα ή συνήθεια νά έπιτρίβουν επί του εικονίσματος της την θηλήν ή καί 

τον μαστόν ολόκληρον, διά νά έμπλησθή ούτος γάλακτος λ Εις τήν Παναγίαν 

την Χρυσογαλατουσαν αί προσφεύγουσαι σταυρώνουν τον μαστόν αυτών διά 

κηρίνου ομοιώματος μαστού, τό όποιον εύρίσκεται άνηρτημένον από τής είκό- 

νος τής. Παναγίας. Μετά τήν τέλεσιν τής πράξεως αυτής επακολουθεί άφθο~ 

νος η ροη γαλακτος. Αναφέρεται μάλιστα ότι καί γραία, άναλαβουσα νά 

άναθρέψη βρέφος, διά του τρόπου τούτου κατέβασε γάλα καί έθήλασε τό βρέ¬ 

φος °. Τό αύτό φημολογεϊται περί τής Παναγίας τής Γαλόχτίστης 7. 

Επίσης εις Λήμ,νον φέρεται τοπωνυμία υπό τό όνομα 'Αγία Γαλατιανή 

εκ ναοΰ βεβαίως άλ?^οτε κατά τό μέρος εκείνο ύπάρχοντος, ώς είκών δ’ έλα- 

τρεύετο τέως έν Κυδιυνίαις (Άιβαλί Μικράς Ασίας). Πρόκειται πάλιν περί 

τής Παναγίας τής Γαλατιανής, ή οποία παρίσταται θηλάζουσα τον Χριστόν 

και θεωρείται ώς αύξάνουσα τήν ποσότητα του γάλακτος των θηλαζουσών, 

αίτινες μετά μεγάλης έπισημότητος τήν έώρταζον τήν Κυριακήν του Θωμά 8. 

ολόκληρον σχεδόν τήν Ελλάδα έν τή προσπάθεια μου νά επαυξήσω καί ελέγξου τό σχετι¬ 

κόν υλικόν, οφείλω δέ ταύτην καί τάς φωτογραφίας είς τον Γυμνασιάρχην κ. Γεώργιον 

Αυσίκατόν, ό όποιος προς παροχήν περισσοτέρων πληροφοριών ερχόμενος έκ Καλύμνου 

διήλθεν έκ τοΰ Κέντρου Λαογραφίας. 

1. Ν’. Γ. Κυ ρ ια ζή, Δημώδης Κυπριακή Ιατρική, Κυπρ. Χρον. Δ', 1926, σ. 33. 

2. Θράκη (βλ. Α. Α. Σ τ α μ ο ύ λ η, Επωνυμία ι Παναγίας έν Θράκη, Θρακικά ΙΖ', 

1942, σ. 222}, Παλαίκυθρο, Κόκκος, Αγρός, Κόρνος, Καραβάς, Λευκωσία, Γαλαταριά 

Πάφου Κύπρου (έκ τοΰ Κέντρου Κυπριακών Σπουδών διά του κ. Μενελάου Χριστοδούλου). 

3. Πληροφορία τοΰ κ. Μενελάου Χριστοδούλου. Επίσης είς Κύπρον υπάρχουν καί 

χωρία πού Ιλαβον τήν επωνυμίαν των έκ τοΰ γάλακτος, ώς τά Γάλατα. Γαλάτεια, Γαλατα- 

ριά. (Έκ τής αυτής πηγής). 

4. Ν. Γ. Κυρία ζ ή, Δημώδης Κυπριακή Ιατρική, Κυπρ. Χρον. Δ', 1926, σ. 33. 

Ενταύθα αναφέρω καί τά σχετικά περί τό άγίασμα τής Παναγίας τής Γαιματούσας ή 

Γιαματικής τής ευρισκόμενης είς Άρακαπάν Κύπρου. Τό άγίασμα αύτής θεραπεύει τήν 

αιμορραγίαν, ή οποία προέρχεται έξ άσθενείας τής μήτρας εϊτε έκ βλάβης τίνος τών έμμή- 

νων. Αλλοι εις τό άγίασμα τούτο ρίπτουν ποσότητά τινα χώματος καί τό διάλυμα πίνουν 

προς αίμόστασιν, αλλά καί προς θεραπείαν έν γένει (αύτόθι, σ. 35). 

5. Αύτόθι, σσ. 35 - 36 (περιοχή Αμμόχωστου). Υπάρχει καί ή συνήθεια νά ένθέ- 

τωιίι. .. τήν θηλήν τον μαστόν είς έντύπωμα πού υπάρχει εις τό εικόνισμα (αύτόθι, σ. 36). 

6. Αύτόθι, σ. 36 (Μαθιάτης Λευκωσίας). 

7. Κέντρον Ερευνών Κύπρου ή Κέντρον Κυπριακών Σπουδών, άο. 3782 (συλλ. 

Κ. Τωαννίδη. Πύργος Τυλληριάς 1962). 

8. Φ. Κ ο υκ ο υλέ, * Αγίων επίθετα, Ημερολόγιο ν τής Μεγάλης Ελλάδος, ’ΛΘήναι 

1931, σ. 389. Βλέπομεν τήν μεταφοράν τοΰ εθίμου έκ τής Μικράς * Ασίας εις Λήμνον. 
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Έκ των ήδη άναφερθέντων καί έκ τής ά^εικονίσεως τής Παρθένου ως 

Γαλακτοτροφούσης, θηλαζούσης έκ του ενός μαστού τον Χρίστον, οδηγου- 

μεθα εις την σκέψιν ότι ενταύθα εχομεν έπίδρασιν «ανατολικών θεοτήτων και 

δοξασιών. Διότι είναι γνωστόν ότι ό τύπος τής Παναγίας θηλαζούσης τον 

Χριστόν δύναται νά άναχθή εις την αιγυπτιακήν παράστασιν τής ’Ίσιδος 

γαλουχούσης τον Ώρον 1 καί ότι έν τή χριστιανική λατρεία συνεχωνεύθησαν 

πολλά έκ τής λατρείας των περσικών καί αιγυπτιακών θεοτήτων, ως των 

ηλιακών του Μίθρα καί του 'Ώρου, θεοτήτων δηλ. αί όποιαι συνεσχετίσθησαν 

προς τον Χριστόν. Πιθανώτατα λοιπόν εχομεν καί εις την υπο εξετασιν περι- 

πτωσιν έπίδρασιν έκ τών δοξασιών περί των θεοτήτων αυτών ( ίσιδος, 

Άστάρτης, Βαλαάθ, Άθώρ *, Αφροδίτης, Μεγάλης Μητρός, 'Ώρου κ.α.) καί 

ή δοξασία αυτή προέρχεται εξ Ανατολής. 

Άφ’ ετέρου ή δοξασία αυτή άναφέρει περί τής ευφορίας του μαστού, 

έπαυξήσεως ή παροχής γάλακτος εις τάς θηλαζούσας, δηλ. περί τής παραγω¬ 

γικής, έν έκτάσει, νομίζω, τής γονιμ,οποιου δυνάμεως του λίθου, και ουτω 

δυνατόν νά εχη τήν αρχήν της εις πρωτογόνους θρησκευτικας παραστάσεις 

περί τής γονιμοποιού δυνάμεως αυτού. ’Άλλωστε εκεί οδηγουμεθα. 

Αί παραδόσεις δηλ. καί δοξασίαι αύταί δύνανται νά φέρωνται ώς τρο- 

ποποίησις άρχικής άπλουστέρας παραδόσεως περί γεννησεως ανθρώπων 

έκ λίθων 3. 

Επίσης δυνάμεθα νά είκάσωμεν έκ του χρόνου τελέσεως τοϋ εθίμου, κατα την Κυριακήν 
του Θωμά (άνοιξις), δτι ενταύθα ΰπόκεινται τελετουργίαι γονιμότητος. 

1. Βλ. \ν. ϋ γ θ χ I β γ, Ιδΐδ, έν νν. Η. Κ ο 8 ο Ιι β ρ, ΑιΐδίϋΙΐΓΐίοΙιβδ Εβχίΐίοη άβΡ 
^Γϊθοίιίδοΐιβη υηά τοηιίδοΐιβη Μγ11ιο1ο§Ϊ6, τόμ. II, στ. 392, 502, 506 κ.έξ., *Γ. Θ. 

Κ ραζβΓ, Τΐιβ σο1<ΐ6π Βου§ϊι, Α δΐυάγ ίη ιη^ίο αηά Γβίφοη, Αάοηϊδ, ΑΙΙίδ, Οδΐ- 

πδ. δίαδίβδ ίη Ιΐιβ ΗίδΙοΡγ οί οΓίβηΙ&Ι Κβ1ί§;ΐοη3, τόμ. 2, Εοηάοη 1936, σσ. 118- 

119. Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Τά προ Χρίστου Χριστούγεννα, Λαογραφ. Σύμμ., τόμ. 

Γ\ έν Άθήναις 1931, σ. 203. 
2. Αί θεότητες αύταί έταυτίσθησαν καί αί λατρεϊαι των συνεχύθησαν. 

3. Πρβλ. Όμ. Όδ. τ 163 ον γάρ άπ,ό δρνός εσει παλακράτον ούδ απο πέτρης 
καί τον μϋθον τοϋ Δευκαλίωνος καί της Πύρρας περί δημιουργίας τοϋ ανθρωπίνου γέ¬ 

νους έκ τών ύπ’ αυτών ριφθέντων λίθων" Πινδ. Ολυμπ. 9, 46 κ.ες. 

Πνρρα Δευκαλίων τε ΙΓαρνασΰον καταβάντε 
δόμον εθεντο πρώτον, άτερ <5’ 

εύνας όμόδαμον 
κτιϋϋάϋθαν λίθινον γόνον" 

Ονίδ. ΜοΙ. 1, 398 - 400 καί 411 κ.έξ. (ϋβαοηΐίοη βΐ ΡγηΊιη) νείαηίραε εαριτί 
ΐιιηίεαεριιε τβείηξαηί [ βΐ ίιιεεοε Ιαρίάβε ειια ροεί νβεύξία ιηίΐίιιηί. \ εαχα (ριιίε Ηοε 
,-τεάαί, πιει είί ρτο ΙβεΙβ νβΐιιεΐαε?) \ . . .ίηριτβ δτβνί εραΐίο ειιρβεοηι/η ηιιτηίηβ εαχα | 

ηιίεεα νίτί ιηαηίδαε βαείεηι ΐεαχεεβ νϊεοηιηι \ βΐ άε βεπιίηβο εβραεαία βει /'βιηίηα ίαβίχι. 
Βλ. καί Ματθ. γ' 9 δύναται ό Θεός έκ τών λίθων τούτων έγεϊραι τέκνα Αβραάμ" Οοιηηΐοά. 

22 - 2 - 1979 

Υπενθυμίζω τό θεός εκ πέτρας ότι ό Μίθρας έγεννήθη έκ πέτρας 2 καί 

τό ρβίτα ββηβίήχ 3. Κυρίως δέ οδηγουμεθα επί τά ίχνη τής λατρείας συρια- 

κών καί μικρασιατικών θεοτήτων γονιμότητος υπό τήν μορφήν λίθων τετρα¬ 

γώνων, ορθογωνίων, κωνικών κ.ά. 4, εις τάς όποιας πρέπει νά άναχθή καί ή 

περί Γαλακτονσης - Γαλατιανής καί αί περί αυτήν παραδόσεις. 

Ένδεικτικώς αναφέρω τήν λατρείαν τής Παφίας 5 Αφροδίτης εις Κύ- 

ΙηδΙπιοί. 1, 13 Ιηνίείαε άβ ρβίτα ηαίιιε εΐ Δείτε Καδείιττ, ] Νιιηο βτ§ο τεΐίοβο ; Απιοί). 
Αάν. η 3.1. 5, 5 Αριιά ΤίηιοίΗβιυη, το η ίριοδίΐβπι νίηιτη, ηβε ηοη αριιά αΐίοε αεριιβ άο- 

οΐοε ειιρεε Μα§ηα άεοηιιη Μαΐτβ ειιρβτραβ εαεείε εΐιιε οη.ξο Ηαβε είΐα εεί, εχ τεεοη- 

άίΐίε αηίίριιίΐαίιιιη Ιίύηε βΐ εχ ίηΐίηιίε βηιία, ψιβηιαάιηοάιιιη ίρεβ εετίδίί ίηείηααίριιβ, 

ηνμεΐεήίε. Ιη Ρίιτρξίαβ βίηίδιτε ίηαιτάίία,β ρετ οιηηία ναείίΐαΐΐε ρεΐτα, ίηςιτίί, βει ριιαβ- 

άα/η, ειιΐ ηοηιεη εεί ΑρΙιιε, τβροηίε εΐιιε αδ ίηάίρηίε είε νοεαία. Εχ βα Ιαρίάεε ειιηιρ- 

ΐοε, εΐειιΐ ΤΗβιηίε ιηαηάανεηα.ΐ ρΓαβείηεηε, ίη οεδβιη πιοηαΐίδιιε νααιαιτη ΒβαεαΙίοη 

ΐαείανΐΐ βί Ρμιτα, εχ ριιίδιιε οιιηι ββίβτίε εΐ Ηαβε Μαρία ριιαβ άίοίίΐίτ ίηβοηηαία βει Μαίεε 

αίφιβ αηίηίαΐα άίνίηίίιιε. Ηαηε ίη νβτΐίεβ ίρεο ρβίταβ άαΐαηι φχίεΐί βί εοηηο ψιαηι ίη- 

εεείίε Ιαρρίίετ οιιρίάίΐαΐίδαε αάρεήνίΐ, εεά εαιη οΜιιοΐαίιιε άιιι ίά ρυ,οά είδί ρτοιηίεεταί 

οδύηβτε ηβριιίεεβ!·, νοίη.ρίαΐβτη ίη Ιαρίάβηι βιιάίΐ νίείηε. Ηίηε ρβίτα σοηεβρίΐ, εΐ ηιυ.ρ- 

Ιώιτε βάίΐίε ιηαΐΐίε ρτίιιε πιεηεβ ηαεείΐιιτ άβείιηο ιηαίετηο αδ ηοηιίηε οοξηοηιίηαίιιε 

Αεάβείίε. Ηιιίε τοδιιι· ίηνίείαιη βί βετοείίαε αηίηιί (ιιβναΐ ίηΐταείαδίΐίε, ίηεαηα βί βηηάίίε 

Ιίδίάο βί εχ ιιίΓοριιβ εβχιι; νί ναρία άίναείανε, άίερβτάβτε, ίιηηιαηίΐαε ριιο αηίηιί άιιχβταί; 

ηοη άβοε ειιτατε, ηοη ίιοηιίηεε, ηεε ρταβίβΓ εβ ρχίεριιαιη ροΐβηίίιιε ετβάβΓβ ίβη'αε εαβίιιηι 

εΐ είάβτα εοηΐίηηβΓβ. 

1. Ρίπη. Μ&ί. Όθ θγγ. ρτοί. γθΙ. 20, 1 ΑΙίεήιιε ρεοβαηί εαΰταιηεηΐί είριιιιη 

εεί θεός έκ πέτρας. Πρβλ. Ψευδοπλουτ. Περί ποταμ. 23, 4 Μίθρας νίόν έχειν βονλόμένος 

καί τό τών γυναικών γένος μιΰών πέτρα τινί προσεξέθορεν έγκυος δέ ό λίθος γενόμενος, 

μετά τούς ώριϋμένους χρόνους άνέδωκε νέον, τοννομα Δίορφον ΗίθΓοη. Αάν. Ιονίηί&η. 

1, 7 Νατταηί βί ξβηίίΐίιιηι (αδαΐαβ Μίίίιταιη βί ΕήείιΐΚοηίιιηι, νβΐ ίη Ιαρϊάβ, νβΐ ίη 

ΙβΓΓα, άε εοίο αβείιι Ιίδίάίηίε εεεβ ςεηεταίοε. 

2. Ίουστ. Μάρτ., Διάλογ. πρός Τρύφ. 70 έκ πέτρας γεγενήόθαι αυτόν (βο. τον 
Μίθραν)· \ν. Η. ΚοδοΗβι*, ΑαδίϋΙΐΓΐ. Βθχίΐιοη (Ιθγ §Γΐβοίι. υηιΐ γογπ. Μγίΐιοΐο^ΐβ, 
Ιίθίρζί^ 1894 - 1897, (1965 φωτ. άν.), τόμ. ΙΙ8, 3046 - 3047· Ν. Γ. Πολίτου, Ήκυ- 

τόκια, Λαογρ. Σύμμ., τόμ. Β2, έν Άθήναις 1975, σ. 350. 

3. Κοί>βΓί Ε ί 8 1 β ι% Κα1>& - Κγί)8ΐ6, Ρΐιίΐοΐο^ιΐδ 68 (1909), σ. 137, Ν. Γ. 
Πολίτου, ένθ’ άν., σ. 350. 

4. Περί δλων τών σχετικών βλέπε «I. Ο. Γ Γ 8. ζ 6 Γ, Αάοηίδ, Αίίίδ, Οδίηδ3, τόμ. 1, 

Βοηάοη 1936, σσ. 13 - 14, 34 - 35, 107 κ.έξ., 165, 166. Βλ. καί Γ γ. Θ ιι ζη ο η I, Κβ- 

νυβ άβ ΠιίδΙοΪΓβ άοδ Γβΐί^ίοηδ 64, 1911, σ. 147, Α. νοη Βο\νΐδ οί Μβηητ, 

ΝοΓάΙίηηΙίηδίδοΙίθ δΙβίη^θΒιΐΓίδ&^βη, ΑΓοίιϊν ίϋΓ Κοίί^ίοηδν,ϋδδβηδίιαίί. 13, 1910, σ. 

509 κ.έξ., 14, 1911, σ. 641 κ.έξ., Κο&βιΊ ΕίδΙβΓ,Ζιι άθη ηοΓδΙϊηυΙϊαδίδοΙιβη 
βΙβίη^ϋΓίδδη^βη, ΑΓοίιϊν ΓΟγ Εβϋ^ΐοηδνν. 15, 1912, σσ. 305 - 307, Ν. Γ. Πολί¬ 

του, ενθ’ άν., σσ. 350 - 351. Ένταϋθα μνημονεύομχν καί τάς ίουδαϊκοχριστιανικάς παρα¬ 

δόσεις περί της έκ γυναικομόρφου μαρμάρου γεννησεως του Αντίχριστου (βλ. ΑπΛίν. Γ. 
Κθ1ί^ϊοηδ\νίδδ. 13, 1910, σ. 517). Περί άλλων όμοιων ή παρομοίων παραδόσεων βλ. 

Αροίιϊν ί. Κβ1ί§·. 15, 1912, σ. 306 κ.έξ. καί Ν. Γ. Πολίτου, ένθ’ άν., σ. 351. 

5. «I. Ο. Γ γ α ζ θ Ρ, £νθ’ άν., σσ. 33 - 36, Άθαν. Α. Σακκελλαρίου, Τά 

Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, τόμος ΜΓ’ 18 
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προν, ή οποία διά μέσου των αιώνων έ'μεινεν ή αύτή, άλλα υπό διαφορετικήν 

επωνυμίαν. Τήν αναφέρω διά νά τονίσω καί υπομνηματίσω τύπον λατρείας 

της Παρθένου σήμερον, ό όποιος οδηγεί εις τήν ατραπόν παλαιοτάτου λατρευ¬ 

τικού εθίμου, του τής Παφίας Αφροδίτης ι, καί μάς κατευθύνει επί τά ΐχνη 

της ερμηνείας τού υπό έξέτασιν θέματος. Μέχρι σήμερον εις τον ΐδιον τόπον, 

εις Παλαίπαφον (Κούκλια), διατηρείται παλαιότατον λατρευτικόν έθιμον, τό 

όποιον νομίζω ότι ενισχύει τήν ύπόθεσίν μας καί μάς δεικνύει φανερά τήν 

τροχιάν, τήν οποίαν άκολουθεΐ ή υπό έξέτασιν χρήσις. Εις τό παλαιότατον 

λοιπόν ιερόν τής Παφίας Αφροδίτης τής Κύπριας2, τό όποιον ίδρύθη υπό 

Φοινίκων αποικούν τής Άσκαλώνος 3, ή θεά έλατρεύετο υπό τήν μορφήν λίθι¬ 

νου όμφαλοΰ ή πυραμίδος 4 ή λευκής πυραμίδας ή κώνου 5, μιας πέτρας, πάν¬ 

τως ούχί υπό άνθρωπίνην μορφήν0 καί ήτο . . .τό τής 5Αφροδίτης έδος. . . 

ξνμβολικώς Ιδρυμένον 7. Τό υπό τήν μορφήν λίθου άγαλμά της εύρίσκετο εις 

τό μέσον καί οι λάτρεις προσέφερον λιβανωτόν 8, ώς πράττουν ομοίως σήμε¬ 

ρον αί Κύπριαι εις τόν ίδιον ακριβώς τόπον 9. 

Κυπριακά, ήτοι γεωγραφία, Ιστορία καί γλώσσα τής νήσου Κύπρου, τόμ. Α', έν ’Αθή- 

ναις 1890, σ. 85 κέξ. 

1. Αΰτη έταυτίσθη, ώς ανωτέρω άνεφέρθη, προς τήν Άστάρτην καί τάς όμοιας 

θεότητας. 

2. Τ&οΚ. Αηη. III, 62 βχίιη Ο^ρΗί ΙνίΙιιιε άβ άβΐιώηε, φωηιιη νβίιιεήεήηιιαη 

ΡαρΗίαβ νβηβή αιιοΐοτ Λβήαε, ρο$ί (ίΐΐιιε βίηε ΑηιαίΗυ,ε νβηβεί ΛπιαίΗιωίαβ βΐ Ιονί 

δαίατηΐηίο ΤβιιοβΓ, ΤβΙαιηοηίδ ραίήδ ίνα ρτοβιΐξαδ, ροδίιίδδβηΐ. 

3. Ήροδ. 1, 105 οί δέ έπεί τε άναγωοέοντες όπίσω έγίνοντο τής Σνρίης έν'Ασκά- 

λωνι πόλι, των πλεόνων Σκυθέων παρεξελθόντων ασινέων ολίγοι τινές αυτών ύπολειφθέντες 

έανληΰαν τής ούρανίης Αφροδίτης τό Ιράν, έατι δε τούτο τό ίοόν, ώς εγώ πννθανόμενος 

ενρίϋκω, πάντων άρχαιότατον ίρών, οόα ταύτης τής θεοϋ' καί γάρ τό έν Κύπρο) ίρόν έν- 

θεντεν έγέΐ’ετο, ώς αυτοί Κύπριοι λέγονσι, και τό έν ΚυθήροισΊ Φοίνικες είσι οί ίδρνΰάμενοι 

ίκ ταύτης τής Σνρίης έόντες' Παυσ. 1, 14, 7 πληϋίον δέ Ιερόν έϋτιν 'Αφροδίτης Ουρανίας, 

πρώτοις δέ ανθρώπων Άϋαυρίοις κατέστη σέβεαθαι τήν Ουρανίαν, μετά δέ Άασυρίονς 

Κυπρίων Παφίοις και Φοινίκων τοΐς Άσκάλωνα εχονσι έν τή Παλαιστίνη, παρά δε Φοι¬ 

νίκων Κυθήριοι μαθόντες αέβονσιν. 

4. 8βΓν. Αβη. I, 720 αριιά Ορρι-ίοε Υβιιιω ίη ΐΐΐοάιαη ιιιτώϊΐΐνί νβΐ, ιιΐ ριιίάαιη 

νοίιιηί, ιηβίαβ, βοΙΙίΐιΐΓ. 
5. Μάξ. Τύρ., VIII, 8 Παφίοις ή μέν Αφροδίτη τάς τιμάς έχει· τό δέ άγαλμα 

ονκ αν εικάΰαις άλλφ τω ή πνραμίδι λευκή, ή δε νλη άγνοεΐταΐ' Τ9.0Ϊ1. Ηϊδί. II. 3’ 8θΓν. 

Αβη. I, 720. 

6. ΤαβίΙ., ΗίδΙ. II, 3 δίιιιιιίαβηιιη άβαβ ηοιι β((ΐξΐβ Ηιιηιαηα, βοηΐίηιιιΐδ οιώίδ 

ΙαήοΓβ ίηίΐίο Ιεηιιετη ίη αηώίΐιιιη ιηβίαβ τηοάο βχεηΓξβηε; βί ταύο ίη οδδβηνο. 

7. Φιλοστρ., Τά ές τόν Τυανέα Απολλώνων 3, 58. 

8. Ηογ&Ι. Οβπη. 1, 30 : Ο Υβηιΐδ τβξίηα Οηίάί ΡαρΚίψχβ, \ δρβηιβ άίΐββίαιη 

Ομρτοη βί νοβαηίΐδ ] Ιιινβ ίβ ηιιιΐΐο ΟΙρββεαβ άβοοεαπι 1 ΐταηββΓ ίη αβάβηι. 

9. Βλέπε καί κατωτέρω περί του εθίμου λεπτομερώς. Καί είς τήν Θράκην ακόμη 

σήμερον μεταβαίνουν είς τήν Αγίαν Γαλατιανήν καί μετά τήν προσφοράν θυμιάματος 
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Ή μαρτυρία τής υπό των Φοινίκων ίδρύσεως τού ιερού, ήτις ενισχύει 

καί τήν έξ άνατολής προέλευσιν αυτής τής μορφής τής λατρείας, δεν άπο- 

κλείει τήν ύπόθεσίν ότι δυνατόν είς τό Ϊδιον σημεΐον νά έλατρεύετο άλλη θεό- 

της γηγενής επί τού ίδιου ιερού προ τής άφίξεως των Φοινίκων, τήν όποιαν 

οί νεοελθόντες έταύτισαν προς τήν ίδικήν των (Βελτίδα ή Άστάρτην κ.ά.), 

προς τήν οποίαν ώμοίαζεν ή τιμωμένη Αλλά καί ή σκέψις αύτή είς τήν 

ιδίαν ατραπόν οδηγεί, οτι δηλ. υπήρχε λατρεία θεάς υπό τήν μορφήν τήν 

οποίαν έτονίσαμεν, τήν τού λίθου, καί ή μορφή αύτή λατρείας ήτο καί είς 

τήν Δυτικήν Ασίαν έξηπλωμένη. Δυνατόν νά είναι παραλλαγή μορφής λα¬ 

τρείας τής Μεγάλες Θεάς, τής θεάς τής μητρότητος καί γονιμότητος, ή οποία 

έλατρεύετο υπό τήν μορφήν λίθου, ως είς τό Δίνδυμον. 'Η λατρεία αυτή φαί¬ 

νεται ότι εϊχεν έξαπλίύθή είς πολύ παλαιούς χρόνους καθ’ όλην τήν έκτασιν 

τής Δυτικής Ασίας2. Άλλωστε υπό τήν μορφήν κωνικού λίθου έλατρεύοντο 

καί ή Άστάρτη καί ή Έφεσία Άρτεμις καί άλλαι θεότητες 3. 

Είς Παλαίπαφον λοιπόν υπάρχει ναός τής Παναγίας, ή οποία ονομάζεται 

Καθολική, είς τάς άρχάς όμως τού παρόντος αίώνος εκαλείτο Χρναοτιολίτισσα, 

επωνυμία ήτις αντικατέστησε τήν παλαιοτέραν Παναγία Άφροδίτισσα. Εντός 

τού ναού αυτού, τού άρχαίου ναού, υπάρχει ογκόλιθος θεωρούμενος οτι είναι 

ή Παναγία ή Γαλαταριώτισσα, όπου μέχρι σήμερον αί νεαραί μητέρες κατα¬ 

φεύγουν είς αύτήν καί προσφέρουν κηρία προς γαλακτισμόν των4. Προς τόν 

σκοπόν τούτον περιέρχονται τόν κυκλώπείον λίθον, ό όποιος φέρει έσκαλισμένα 

ιερά τετραγωνίδια, θυμιούν αύτόν καί έπειτα άνάπτουν κηρία. Ταύτην, τόν 

λίθον, καλούν καί Παναγίαν Γαλαταριάν. 

Είς τήν Πάφον έπίσης έξ ενός δομινικανού μοναστηριού σώζεται κίων 

ύψους ολίγων μέτρων, τόν όποιον καλούν Γαλαταριάν ή Παναγίαν Γαλατα- 

ριάν. Έξ αύτής δέ έλαβε τήν ονομασίαν καί ή παρακειμένη οδός, ή όποια 

καλείται οδός Άγιας Γαλατιανής. Έκεϊ προσφεύγουν έπίσης αί γυναίκες 

προς άπόκτησιν γάλακτος. Μεταβαίνουν, άνάπτουν κηρία, θυμιούν καί περιέρ¬ 

χονται τόν κίονα5. Διά τού τρόπου τούτου έπέρχεται ό γαλακτισμός6. 

άρχίζει, όπως πιστεύουν, νά στάζη τό γάλα. (Κ α λ λ. X ο υ ρ μ ο υ ζ ι ά δ ο υ, Τό παιδί 

είς τήν περιφέρειαν Μετρών καί ’Αθύρων, Άρχ. Θρακικ. Θησαυρ. Ζ', 1940 - 1941, σ. 74}. 

1. ΡταζβΓ, Αάοηίδ, ΑΙΙϊδ, Οδΐιόδ3, τόμ. 1, σ. 34. Πβ. καί Η. ΗβτίβΓ, Οΐβ 

υΓδρΓϋη^β άβδ ΑρΙίΓοάΐΙβΙαιΙΙβδ, Βίβιηβηίδ οπβηίηυχ άδΠδ Ιη Γβΐΐ^ίοη ^Γββςιιβ 3η- 

βΐβηηβ, ΟοΙΙοςυβ άβ Β^αδ^ου^, 22 - 24 ηιαί 1958, σ. 66 κ.έξ. 

2. Ρ Γ 3. ζ β Γ, ενθ’ άν., σ. 34. 

3. Αυτόθι, σ. 35. 

4. Ρ. Ο. Μ 3 ΐ β γ, Α Ιοπβί ΙιΐδΙοιγ ηηά άβδβπρίίοη οί Οΐά ΡηρΗοδ - Κοη^Πη, 

Λευκιυσία, σ. 5 (μετώφρ. Δ. Χρίστου). Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαο^ρ. Σύμμ.2, τόμ. Β', 

έν Άθήναις 1975, σ. 349, 5. Βλ. καί Ρ Γ 3 ζ 6 Γ, Ινθ’ άν., σ. 36. 

5. Πληροφορίαι Μενελάου Χριστοδούλου. 

6. Ίσως δέν εϊναι άσχετα τά τελούμενα είς Ινδίαν έπί λίθου όχοντος τήν μορφήν 



276 Αννης Τ. Παπχμιχαήλ - Κουτρούμπα 

Έκ των άνωτέρω γίνεται φανερόν ότι όδηγούμεθα εις τήν λατρείαν άνα- 

τολικών θεοτήτων, θεοτήτων γονιμότητος υπό μορφήν λίθου. 

Τήν άποψίν μας αυτήν επικουρεί καί έπιρρωννύει τελετουργική πράξις, 

ή οποία τελείται υπό στείροι γυναικών προς γονιμότητα εις τήν αυτήν περιο¬ 

χήν, τήν Κύπρονή εις τάς Αθήνας, τό Λεοντάριον 2 καί τήν περιοχήν Πέλλης 

(Πρόμαχοι). Εις τήν τελευταίαν περίπτωσιν ή τελετουργός (στείρα) μετα¬ 

βαίνει εις τοποθεσίαν κειμένην πέραν τού ερειπωμένου μοναστηριού του ' Αγίου 

Τλαρίωνος, άνατολικώς του χωρίου Πρόμαχοι, όπου υπάρχει πέτρα καλου- 

μένη Πέτρα φιδιού3. "Ανωθεν ταύτης υπάρχει έτέρα πέτρα, επί τής οποίας 

κάθηται ή τελετουργός. 'Η τελετή λαμβάνει χώραν ώς έξης : 'Η στείρα γυνή - 

τελετουργός μεταβαίνει ώρισμένην ημέραν εις τήν άνωτέρω θέσιν κατά τήν 

πρωίαν καί νήστις. Έκεΐ περιέρχεται τρις τήν πέτραν καί άνάπτει κηρίον. 

Ενίοτε αυτή καταλείπει καί χρήματα. Ουτω δέ πράττουσα πιστεύει ότι θά 

δυνηθή νά απόκτηση τέκνον, νά γίνη γόνιμος4. 

Επίσης αλλαχού ή άτεκνος γυνή προς τον αυτόν σκοπόν, ήτοι προς 

γονιμότητα, κάθηται επί τής μυλόπετρας, καθ’ όν χρόνον αυτή στρέφεται5, 

λείχει τις τρεις πρώτες μέρες τον Μαΐου κόκκινα «μονσκλα» που ’ναι φυτρω¬ 

μένα πάνω σε πέτρες6 ή προβαίνει εις άλλας όμοιας ένεργείας. 

Ούτως αί άναφερθεΐσαι παραδόσεις, δοξασίαι καί συνήθειαι, άφορώσαι εις 

τήν γονιμότητα, ήλλοιώθησαν καί μετεπλάσθησαν ύπ’ άλλην μορφήν, ήτοι τής 

γαλακτοευφορίας, φέρουν δέ προς αιτιολογίαν καί έξήγησιν αυτής τήν έπενέρ- 

γειαν του γάλακτος τής Θεοτόκου τού πεσόντος επί τού χώματος ή τού λίθου. 

Είς άλλην δέ περίπτωσιν ή γαλακτοευφορία αιτιολογείται διά τής επαφής 

τής τελετουργοΰ προς λίθον, όστις θεωρείται ότι είναι ή Θεοτόκος, ή διά τής 

πόσεως τού έξ αυτού ρέοντος γάλακτος. 

Ή γένεσις ίσως καί ή αρχική σημασία τής συνήθειας, υπό γενικήν έν¬ 

νοιαν, δύναται νά είναι καί μία μορφή εικονικής έκφράσεως τής δοξασίας περί 

όφεως προς τιμήν της Ναςα. Είς αυτόν καταφεύγουν αί γυναίκες προς γονιμότητα, πρός 

άπόκτησιν παίδων (Γ γ 3. ζ θ γ, ένθ’ άν., σσ. 81 - 82). 

1. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ’ άν., σσ. 346, 349. 

2. Αυτόθι, σ. 346’ περί άλλων λαών βλ. σ. 347 κ.έξ. 

3. Πρβλ. τον ήμέτερον συσχετισμόν άνωτέρω, σ. 274, 6. 

4. ΚΛ., άρ. 2394, σ. 227 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Πρόμαχοι Πέλλης 1961). Του 

α ύ τ ο ΰ, ’Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης είς περίοχάς τοϋ νομοϋ Πέλλης (Μακεδονίας), 

Έπετηρ. του Λαογρ. Αρχείου, τόμ. ΙΓ' - ΙΔ' (1960 - 1961), έν Άθήναις 1962, σ. 382. 

Δέν σχολιάζομεν ένταϋθα περαιτέρω τήν τελετουργίαν ταύτην της άτεκνου γυναικός, διότι 

αΰτη άποτε>εϊ τό άντικείμενον έτέρας υπό διαπραγμάτευσιν εργασίας μας. 

5. ΚΛ., άρ. 2459, σ. 19 (συλλ. Χαρ. Χατζή, Νεστόριον Καστοριάς 1962)· ΚΛ., άρ. 

2514, σσ. 10-11 (συλλ. Όλυμπίου Χάσου, Αμπελόκηποι Καστοριάς 1962) κ.ά. 

6. ΚΛ., άρ. 2486, σ, 4 (συλλ. Άλεξ. Άδαμίδου, Λικνάδες Βοΐου Κοζάνης 1962). 
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τής παμμήτορος γής, ή οποία γεννά τά πάντα, καί περί τής αμέσου έξ αυτής 

έπιδράσεως. Είναι δέ γνωστόν ότι ή Τίσις ταυτίζεται πρός τήν γόνιμον γήν. 

Ή φαντασία τού λαού επεκτείνει ευκόλως τήν δύναμιν άντικειμένου τίνος 

καί είς άλλας καταστάσεις όμοιας, αλλά καί αντιθέτους. νΑλλωστε πρός τήν 

γονιμότητα συνδέεται στενώς καί ή γαλακτοευφορία, ώς ήδη έτονίσαμεν, καί 

νομίζομεν ότι δύναται νά θεωρηθή ώς παράγωγον αύτής καί ούχί μόνον συγ¬ 

γενούς έννοιας. 

ΑΝΝΑ I. ΠΑΠΛΜΙΧΑΗΛ - ΚΟΤΤΡΟΤΜΠΑ 
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ΟΟΝΤΙΝυΐΤΥ ΑΝϋ ΒΙΓΕΕΚΕΝΤΙΑΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΚΕΟΙΜΕ 
Ε8ΤΑΒΕΪ5ΗΕΌ ΒΥ ΑΝΒΚΟΝΙΟυδ III ΑΕΤΕΒ ΗΙδ νΚΤΓΟΚΥ 

ΟΕ 23/24.ν.1328* 

Μ'ΑΙΝ ΑΒΒΕΕνίΑΤΙΟΝδ 

ΑΙίΓνθίΙβΓ, Ε’ίάβοΐο^ίβ ροΐίίίςυβ άβ 1’βιηρίΓβ Εγζ&ηίίη, 1975=ΗβΙβηβ 
Α Ε γ \ν β ί I β γ, Ε’ίάβο1ο§;ί6 ροΐίίίςυβ άβ Ι’βιηρΐΓβ Εγζ&ηίίη, [Ρ&π'δ], ΡΓβδδβδ 
ΙΤηίνβΓδίί&ίΓβδ άβ ΡΓ&ηοβ, ΕΉίδίοπβη, δβοίίοη άίπ£ββ ρ&Γ Εοΐ&ηά ΜουδηίβΓ 
20, ΟοΙΙβοΙίοη 811Ρ, 1975. 

Β ϊ η ο η, «ΡΓΟδί&^πια», ΒΖ XXXVIII, 1938 = 8 1. Β ί η ο η, «Α ρΓοροε ά’υη ρΓο- 

δί&§τη& ίηβάίί ά’ΑηάΓοηίο III Ρ&ΐβοΐο^υβ», ΒΖ XXXVIII, 1938, ρρ. 133 - 155, 

377 - 407. 

Β ο δ ο 1), ΑηάΓοηίΙϊΟδ III. = υ γ δ υ I & V ί ο I ο γ ί & Β ο δ ο Ε, Κ&ίδβΓ ΑηάΓΟ- 

ηίΐεοδ III. Ραΐαίοΐο^οε. νβΓδυοΙι βίηβΓ Ό&Γδίβ11υη§; άβΓ Εγζ&ηίίηίδοΐιβη Οβδοΐιί- 

οΜβ ίη άβΓ ϋΑϊΐΓβη 1321 - 1341. ΑΓΠδίβΓά&ηι, νβΓΐ&£ Αάοΐί Μ. Η&ΙεΙίβΓί, 1965. 
Βγζ. = Βγζ&ηίίοη. 
ΒΖ = Βγζ&ηίίηίδοΐιβ ΖβίίδοΗΗΙΙ. 
Ο&ηί. = Ιοαηηίδ Ο&ηί&ουζβηί ΕχίπιρβΓ&ίοΓίδ, Ηίδίοπ&Γυιη ΕίΒπ IV,λλο1δ. I - III... 

οιΐΓ9 Ευάονίοί δοΕορβηί, 08ΗΒ, Βοηη 1828, 1831, 1832. 

08ΗΒ = ΟοΓρυδ δοπρίοππη Ηίδίοπ&β Βγζ&ηίίη&β, Βοηη. 

ϋΟΡ = ΌυιηΙι&Γίοη Ο&Εδ Ρ&ρβΓδ. 

ΌΕ, IV, ογ ϋδΐ^βτ, Εβ£βδίβη, IV = Ηβ^βδίβη άβΓ Κ&ίδβΓυΓίαιηάβη άβδ οδίΓόιηί- 

εοΕβη ΕβίοΕβδ, Εβ&Γ&βίΙβί νοη Ργ&πζ ϋδΙ^βΓ, 4. ΤβίΙ, Εβ^βδίβη νοη 1282 - 

1341 (= ΟοΓρυδ άβΓ ^Γίβοΐιίδοΐιβη υΓίαιηάβη άβδ ΜίίίβΙ&ϊίβΓδ υηά άβΓ ηβυβΓβη 
Ζβίί, ΕβΓ&υ80β§;β1>βη νοη <Ιθη ΑΕ&άβιηίβη άβΓ Ίννίδδβηδο1ι&£ίβη ίη ΜυηοΕβη υηά 
λΥίβη, ΕβίΕβ Α : Εβ^βδίβη, ΑΙ>ίβί1υη§ I : Εβ^βδίβη <ϊβΓ Κ&ίδβΓυΓίαιηάβη <3βδ 
οδίΐ’οιηίδοΐιβη Εβίοΐιβδ), ΜϋηοΕβη υηά. ΒβΡίίη 1960. 

Ε & ί ο ιι γ ο δ, ϋίβ Βπβίβ άθδ ΜίοΕ&βΙ Ο&ΕΓ&δ, Ι-ΙΙ=*6θογ£Ϊ08 Ραίουτοδ, 

* Τΐιίδ ίδ οΚ&ρίβΓ I οί νοίυιηβ IV οί' α δίχ - νοίυιηβ λυογΕ άβ&1ίη£ \νίί!ι ΙΕβ ίη- 
ίβΓη&Ι &ηά ίοΓβί^η ρτοΒΙβπΐδ οί ΐϊιβ Βγζ&ηίίηβ ΕηιρίΓβ άυπη£ ίΐιβ γβ&Γδ 1321 - 1354. 
νοίδ. I - III Ε&νβ 1)ββη \νπΙίβη ίη ΟΓββΙί, &ηά νοί. I («ΤΕβ ΡίΓδί ΟίνίΙ \¥&γ οί ΙΕβ 
Τννο ΑηάΓοηίοοί») ίδ άυβ Ιο &ρρβ&Γ ίη 1979 ογ 1980. νοίδ. II &ηά III (οονβΓίη^ «ΤΙιβ 
δβοοηά αηά ίΕβ ΤΕΪΓά ΟίνίΙ \ν&Γ3» Γβδρβοίίνβΐγ, ίηοΐυάίη# ΙΙιβ ΙηίβΓίηι ΡβΓίοά), ννίΐΐ 
ίοΐίολν ίη άιιβ οοιίΓδβ οί ίίηιβ. νοί. IV \νίΙ1 βχ&πιίηβ «ΤΙιβ Εβί^η οί ΑηάΓοηίουδ III 
1328 - 1341»; νοί. V «ΤΙιβ ΟίνίΙ \ν&Γ οί 1341 - 1350»; αηά νοί. VI «ΤΙιβ Ρβποά 1350 - 
1354». νοίδ. I - III &Γβ Γβ&άγ ϊογ ίΕβ ρΓβδδ, \νΕβΓβ&δ νοίδ. IV- VI (ίη Εη§1ίδΕ) &Γβ 
ίη ΙΙιβ ρΓοββδδ οί Εβίη§’ \νπίίβη. 

Βίβ Βτίβίβ άβδ Μίβίιαβ] ΟαΙίΓ&δ (βα. 1290 - ηαοΐι 1350), I. ΤβίΙ: ΕίηΙβίίυη&, 

ΑάάΓβδδ&ίβη, Εβ^βδΙβη, Εβ^ίδίβΓ, —II. ΤβίΙ: Τβχΐ. \¥ίβη, Υ^ίβηβΓ Β^ζαη- 

ϋηίδβίΐΘ δίυάίβη, Βαηά Χ/1, Βαηά Χ/2, νβΓίββ άβΓ ΟδίβΓΓβίοΚίδβΙιβη ΑΙί&- 

άβηιίβ άβΓ \νίδδβηδβ1ι&£ίβη, 1973. 
Ο ιι ί 11 α η ά, Ιηδίίίυίίοηδ, Ι-ΙΙ = Εοάο1ρΙιβ Ο υ ί 11 α η ά, ΚβοΙιβΓβΙιβδ δυΓ Ιβδ 

Ιηδϋίυίίοηδ Β^ζ&ηίίηβδ, ανββ Ιτοίδ ίηάβχ ρ&Γ ΜαηίΓβά Ναυβηΐ3βΓ^, I - II, ΑΚα- 

άβηιίβ - νβΓΐ&§’, ΒβΓίίη, ίη ΑΓΐ)βϋδ^βηιβίηδοΙιαίί ηιϊΐ ΑάοΙί Μ. ΗαΙν&βΓΐ, Αιη- 

δίβΓά&ιη, Όβυίδβΐιβ Αΐί&άβηιίβ άβΓ λνίδδβηδβΐιαίΐβη ζυ ΒβΓίίη, ΙηδΙίίυί Μγ 

ΟΓίββΙιίδβΙι - Εοηαίδβΐιβ ΑίίβΓίυηΐδίΐΐιηάβ, ΒβΓίίηβΓ Β^ζαηίίπίδοΐιβ ΑτΒβίΙβη 

Βαηά 35, ΒβΓίίη 1967. 

θΓβ£. = Νίοβρίιοπ Ο-Γβ^οΓαβ, Β^ζαηίίηα Ηίδίοπα, νοίδ. I - II, ...οαΓα Ευάονίοί 
δοΐιορβηί, ΟνδΗΒ, Βοηη 1829. 

Οτ υ ί 11 α η ά, Εδδ&ί δυΓ Ν. θΓβ£0Γ98, 1926, ογ Εδδαί = Ε. Ου ί 11 αηά, Εδδαί 
δυΓ ΝίοέρΙιοΓβ 6γ6§ογ35, ΕΊιοηιηιβ βΐ 1’οβυνΓβ, Ραηδ, Εί1)ΓαίΓίβ οπβηίαΐίδΐβ 

Ραυΐ ΟβυίΙιηβΓ, 1926. 
Οτ υ ί 11 α η ά, Ν. θΓβ£0Γ3δ, Οοη'βδροηάαηββ = ΟοΓΓβδροηάαηββ άβ ΝίββρΙιοΓβ ΟΓέ- 

£0Γ95, ίβχίβ βάίΐβ βί. ΐΓαάιιίί ρ&Γ Ε. Ουίΐΐ&ηά, Ρ&Γίε, δοοίβίβ ά’βάίΐίοη 
«Εβδ ΒβΙΙβδ ΕβΙίΓβδ», ΟοΙΙβοΙίοη Ιτρζ&ηϋηβ, 1927. 

1 & η ί η, Οοηδί&ηϋηορίβ Ι»3ΓΖ&ηϋηβ, 1964 = Ε. ά&ηίη, Οοηδί&ηϋηορΙβ ^ζ&η- 

Ιίηβ. Ββνβίορρβπιβηΐ υΓΐ)&ίη βΐ ΓβρβΓίοίΓβ ί.ορο§τ&ρ1ιίς;υβ. ξΐάίϋοη Γβνίδββ βί 
&υ§·ιηβηίββ, ΙηδΙίίυί ίΓ&η^&ίδ ά’βίυάβδ Ε^ζ&ηίίηβδ, Ατοΐιίνβδ άβ ΙΌπβηί ΟΙΐΓβ- 

ίίβη 4Α, Ρ&Γίδ, 1964. 

Κ ο υ Γ ο υ 5 δ ί δ, Μ. Γαβαλας Α' = Σ τ α ύ ρ ο υ Ί ω. Κ ο υ ρ ο ύ σ η, Μανουή) Γαβα- 

λας είτα Ματθαίος Μητροπολίτης Εφέσου (1271/2 - 1355/60), Α' — Τά Βιο- 

γραφικά, «5Αθήνα» Σύγγραμμα Περιοδικόν τής έν 'Αθήναις Επιστημονικής Εται¬ 

ρείας, Σειρά Διατριβών καί Μελετημάτων 12, έν ’Αθήναις 1972. 

Κ γ γ γ ί δ, .Γοΐιη Ο&ηί&ούζβηυδ &ηά ίΐιβ Οβηοβδβ 1321 - 1348, ΜίδββΙΙ. 81ογ. Εί^'., 

III, 1963 = Οοηβί &ηίίηβ Ρ. Ι0γΓΓίδ, ΙοΕη Ο&ηί&ουζβηιΐδ αηά Ιϊιβ 
Οτβηοβδβ 1321 - 1348, Μίδββΐΐ&ηβα δίοηβα Εί§·υΓβ, III, υηίνβΓδίία άβ&ΐί δίυάί 
άί Οτβηονα, Ιβίίίυίο άί 81ογϊ& Μβάίβν&Ιβ β ΜοάβΓηα, Εοηίί β δίυάί VII, Μί1&ηο, 

ΡβΙίΓίηβΙΙί βάίίοΓβ, 1963, ρρ. 7 - 48. 
Κ γ ΐ γ ί δ, Είβηιβηίδ = Οοδί&δ Ρ. ΚγΓΓίδ, ΐίίβηιβηίδ ίΓ&άίίίοηηβΙδ βί βίβ- 

ιηβηίδ Γβνοΐυίίοηη&ίΐ’βδ ά&ηδ Γίάβοΐο^ίβ ά’ΑΙβχίοδ Μ&1ίΓβηιΙ)ο1ίίέδ βί ά’&υίΓβδ 
ίηίβΐΐββίυβίδ Β^ζ&ηίίηδ άυ XIV6 δίββΐβ, Αβίβδ άυ XIV8 Οοη^Γβδ ΙηίβΓη&ίίοη&Ι 
άβδ Είυάβδ Βγζ&ηίίηβδ, Βυο&Γβδί 6 - 12 δβρίβίηο, 1971, II, ΕάίίυΓα Αο&άβηιίβί 
Εβρυΐάίβϋ δοβί&1ίδίβ Εοιη&ηί&, 1975, ρρ. 177 - 188. 

Κ^Γτίδ, ΤΙιβ ΡοΙϊϋβ&Ι ΟΓ^&ηίδ&ίίοη = Ο ο δ ί & δ Ρ. Κ γ γ γ ί δ, ΤΙιβ Ροϋίί- 

βαί θΓ§:&ηίδ&ίίοη ο£ ίΕβ Β^ζ&ηίίηβ ΙίΓΕ&η ΟΙ&δδβδ ί)βί\νββη 1204 βί 1341, 

ΕίΒβΓ Μβηΐ0Γί&1ίδ Αηίοηίο Εγ&, δίυάίβδ ρΓβδβηίβά ίο ίΕβ ΙηίβΓη&ίίοη&Ι Οοηι- 

ηιίδδίοη Ιογ ίΕβ Ηίδίοηρ ο£ ΕβρΓβδβηί&ίίνβ &ηά Ρ&Γΐί&ηΐιβηί&Γ}’· Ιηδίίίυίίοηδ, 
XXVI, Οδ^Ιί&Γί 1961, Βάίίίοη ΟοΓίβη, ΒΓυχβΙΙβδ 1963, ρρ. 21-31. 

Κ γ γ γ ί 8, ΟουνβΓηβδ βί ΟουνβΓη&ηίδ = 0 ο δ ί & δ Ρ. Κ γ γ γ ί δ, (ΟουνβΓηβδ βί 
(ΟουνβΓη&ηίδ & Βγζ&ηοβ ροηά&ηί 1& Γβνοΐυίίοη άβδ ΖβΙοίβδ (1341 - 1350), 

Εββυβίΐδ άβ 1& δοοίβίβ άβ&η Βοάίη, XXIII, Ο-ουνβΓηβδ βί Οουνβηι&ηίδ, Βπι- 
χβΐΐβδ 1968, ρρ. 271 - 330. 

Κ γ γ γ ί δ, Τγροΐοβ-ίβ — Ο ο δ ί & 8 Ρ. Κ γ γ γ ί 8, Τγρο1ο§ϊβ άβδ αδδβιηΕΙββδ ά’βί&ίδ 
ά Βγζ&ηοβ &υχ XIII6- XIV6 δίβοΐβδ, XIII8 Οοη^τόδ ΙηίβΓη&ίίοη&1 άβδ δοίβη- 

οβδ ΗίδίοΓίςυβδ, Μοδοου 1970 [&ούί], Είυάβδ ρΓβδβηίββδ & 1& Οοηιπιίδδίοη ΙηίβΓ- 
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ηαίίοηαΐβ ρουΓ ΓΗΐδίοίΓβ άβδ ΑδδβπιΒΙββδ ά’ΕΙ&ίδ, ΕΙΙ, ναΓδονϊβ - Μοδοου, 

βάίίίοηδ άβ ΙΈΓηίνβΓδίίβ άβ ναΓδονίβ, 1975, ρρ. 77 - 93. 

Ρ β ί ο υ, ΟοηδΙαηίΐηορΙβ = Α η £ β 1 ί Ε ί Ε. Ε 3 ί ο υ, ΟοηδΙαηίίηορΙβ αηά 11ιβ 

Εειίίηδ. Τΐιβ ΡοΓβί^η Ροΐΐογ οί ΑηάΓοηϊουδ II 1282 - 1328, ΟαυιΕπά^β, Μαδ- 

δαοΕυδβίίδ, ΗαΓναΓά Ηΐδίοποαΐ δίυάίβδ νοίυιηβ ΕΧΧΧνίΙΙ, 1972. 

Εοβηβτίζ, ΟΕΓοηΐςυβ ΕΓβνβ, I, ΟΟΡ XXIX, 1963 = Ε. - ά. Εοβηβτίζ, Εα 

οΙίΓοηίφίο ΕΓβνβ άβ 1352. ΤβχΙβ, ίΓαάυοϋοη βί οοηπηβηίαίΓβ, ρΓβηιΐβΓβ ραΓ- 

ίΐβ: άβ 1205 3 1327, ΟΟΡ XXIX, II, 1963, ρρ. 331 - 356. 

Εοβηβτίζ, Εα οΕΓοηΐηυβ ΕΓβνβ..., II, ΟΟΡ XXX, I, 1964 = Ε. - ά. Ε ο β- 

ηβτίζ, Εα οΕΓοηίςυβ ΕΓβνβ άβ 1352. Τβχίβ, ίΓαάυοίίοη βί οοΐϊΐιηβηΙαίΓβ, 

άβυχίβιηβ ραΓίίβ : άβ 1328 α 1341, ΟΟΡ XXX, I, 1964, ρρ. 39 - 64. 

Μ ο 11 3 ί, Εβδ ρ3ρβδ ά’Ανΐ&ηοη, 1965 = Ο. Μ ο 11 3 ί, Εβδ ρ3ρβδ ά’Ανΐ^ηοη (1305 - 

1378), άίχίβιηβ βάϊίίοη Γβναβ, Γβιηαηίββ βί 3υ§πιβηίββ, Ραπδ, Εβίουζβγ βί 
Αηβ, 1965. 

Ν ΐ β ο 1, ΤΕβ Γαηιΐΐγ οί ΚαηίαΕουζβηοδ = Β ο η α I ά Μ. Ν ϊ ο ο 1, ΤΕβ Β^ζαηίϊηβ 

Ροιηίΐ^ οί ΚαηίαΕουζβηοδ (Οαηίαουζβηυδ) οα. 1100 - 1460. Α Οβηβαίοίροαΐ 

δίιχάγ, \ν35ΐιΐη^ίοη, ΌυηιΕαΓίοη ΟαΕδ δίυάΐβδ XI, 1968. 

Ο Ιι η δ ο γ £ β, ΑΕβηάΙαιιά υηά Β^ζαηζ, 1958 = \Υ β γ η 6 γ ΟΕηδοτ^β, ΑΕβηά- 

Ιαηά ιιηά Βγζαηζ. Οβδαηιπιβίίβ Αυίδαίζβ ζπγ ΟβδοΕΐοΕίβ άβΓ ΕγζαηίίηϊδοΕ - 

αΕβηάΙαηάίδοΕβη ΒβζίβΕυη^βη υηά άβδ ΚαίδβΓίυηΐδ, λνβϊιηαΓ 1958. 

ΟΟΡ = Οπβηίαΐία ΟΕπδίΐαηα Ρβποάίοα. 

Οδίτο^οΓδΕγ, ΗΐδίοΓγ οί ΙΕβ Βγζαηίίηβ δίαίβ, 19561 = Οβοτ^β Ο δ I γ ο- 

£0ΓδΕγ, Ηΐδίοΐ'γ οί ίΒβ Βγζαηίίηβ δί3ίβ, ΤΓαηδΙαίβά Εγ άθ3η Ηυδδβγ, 

ΟχίοΓά, Βαδΐΐ ΒΙαοΙανβΙΙ, 1956. 

Οδίτο§;οΓδΕγ, ΗΐδίοΓγ οί ίΐιβ Βγζαηίΐηβ δί3ίβ, 19682 = Ο β ο τ § β Ο δ ί γ ο- 

£0ΓδΕγ, ΗΐδίοΓγ οί ίΕβ Βγζαηίΐηβ 8ί3ίβ, ΤΓαηδΙαίβά Εγ ,Ιοαη Ηυδδβγ, 

ΟχίοΓά, Βαδϋ Β1αοΕ\νβ11, 1968. 

Ρ 3 γ ϊ 8 ο I, Οαηίαουζβηβ = V α 1. Ρατϊδοί, Οαηίαουζβηβ Εοππηβ ά’βίαί βί 

Εΐδίοπβη, ου βχαπιβη οπίΐςυβ οοιυραΓαίίί άβδ ηιβηιοίΓβδ άβ ΤβπιρβΓβυΓ άβαη 

Οαηίαουζβηβ βί άβδ δουΓϋβδ οοηίβπιροΓαΐηβδ βί ηοί3πιιηβηΙ άβδ 30 ΙΐνΓβδ άοηί 

14 ίηβάΐίδ άβ ΓΕϊβίοίΓβ Εγζαηίΐηβ άβ ΝϊοβρΕ. Οτβ&ΟΓαδ <ριϊ οοηίΐ’όίβηΐ Ιβδ ιηβ- 

ιηοΐΓβδ άβ Οαηίαουζβηβ, Ρηη$, ΟΕβζ ΟουΕβΓί, ΕΐΕΓαήβ, 1845. 

ΡΟ= ά. Ρ. Μ ί £ η β, ΡαίΓο1ο§;ίαΘ ΟυΓδυδ Οοιηρίβίυδ, δβπβδ ΟΓαβοα. 

Η 3 ^ Ε 3 υ ά, ΟουνβΓηβηιβηί βί αάιηΐηΐδίΓαίίοη = Εβοη-ΡίβΓΓβ Ε α γ Ε α υ ά, 

Εβ §·ουνβΓηβηιβηί βί Ι’αάΓηϊηίδίΓαίίοη οβηίΓαΙβ άβ ΓβιηρίΓβ Εγζαηίΐη δουδ Ιβδ 

ρρβηιίβΓδ Ραΐβοΐο&υβδ (1258 - 1354), Ραπδ, Εάίίίοηδ δΐΓβγ, δοοίβίβ άΉίδίοίΓβ 
άυ ϋΓοίί, 1968. 

Η!ΕΒ = Ββνυβ άβδ βίυάβδ Ε^ζυηίίηβδ. 

8 ο Ιι γ β ί η β γ, ΚΙβιηοΙιΐΌηϋίβη = Ρ. δβΕΓβΐηβΓ, Όίβ Ε^ζυηίίηΐδοΕβη ΚΙβΐηοΕΓο- 

ηίΐίβη. 1. Τβϋ : Εΐη1βΐίυη§: υηά Τβχί, 2. ΤβίΙ: ΗΐδίοπδβΕβΓ ΚοτηιηβηίυΓ, λΥίβη 

1957, 1977 [= ΟοΓρυδ ΗΐδίοπΣβ ΒγζυηΙΐηίβ XII/I - 2]. 

δβνίβηίςο, Ρο1βπιΐβ[υ6 = ΙΕογ δβνίβηΕο, βίυάβδ δυΓ Ια ροΐβχηΐςυβ βηίΓβ 

ΤΕβοάοΓβ ΜβίοβΕίίβ βί ΝίββρΕοΓβ ΟΕουηιηοδ, ΒΓυχβΙΙβδ, βάϊίίοηδ άβ Β^ζ3η- 

ίίοη, ΟοΓρυδ ΒΓυχβΙΙβηδβ ΗίδίοΓίαβ Βγζ3ηίίη3β, δυΕδΐάϊυ III, 1962. 

V β γ ρ β 3 υ χ, Ν. ΟΙιοπΓηηοδ = 1. νβΓρβ3υχ, ΝίοβρΕοΓβ ΟΕουηιηοδ Εοπιπιβ 

ά’βί3ί βί Ευηιαηΐδίβ Ε^ζβηίΐη (β3. 1250/1255 - 1327), ΡΓβί3ββ άβ Ε. Ο-υίΠαηά, 

Ρ3Πδ, βάίίΐοηδ Α. βί ά. Ρΐβ3Γά & Οίβ, 1959. 

λΥβίδδ, Κ3ηί3ΐίυζβηοδ = αϋ η ί β γ ^βίδδ, ίοαηηβδ ΚαηίδΙίυζβηοδ — Απδ- 

Οοηίΐηυϋ}' 3ηά ΒίίίβΓβηίΐαίϊοη ΐη ίΐιβ Ηβ^ίηιβ οί ΑηάΓοηϊουδ III 

ΙοΙίΓ3ί, 8ί33ίδηΐ3ηη, Κ3ΐδβΓ υηά Μοηβΐι — ϊη άβΓ ΟβδβΙΙδβΕαίίδβηίΛνΐβΕΙυη^ 

νοη Β^ζ3ηζ ϊηι 14. άυΙΐΓΐιυηάβΓί, ^ΥίβδΕοάβη, Οίίο Ηαιταδδοννίίζ, δοΐιπϊίβη 
ζυΓ Οβίδίβδ^βδβΕίοΕίβ άβδ οδίΐίοΐιβη ΕυΓορ3, Βυηά 4, 1969. 

Ζ α 1ί γ ί Ε ϊ η ο ε, Οίδβ ηιοηβΙυίΓβ = ϋ. Α. Ζ 3 Ιί 7 ί 1ι ΐ η ο δ, Οπδβ ιηοηβίβΐΓβ 
βί βΓϊδβ βοοηοηιΐίΐυβ 3 Β^ζβηοβ άυ XIII6 3ΐι XV6 δίββΐβ, ΑίΕβηβδ, «Ε’ΗβΠβ- 

ηΐδΓηβ ΟοηίβΓηροΓ3ίη>>, 1948. 

1. ΤΕβ ΐΙιΪΓά ρ1ΐ38β οί ΙΕθ 1οη§ οΐνΐΐ λν3Γ (20.ΐν.1321 - 23/24.ν. 
1328) Εθί\νββη ΕιηρβΓΟΓ ΑηάΓοηίοιίδ II αηοΐ Ιιΐδ §Γ3η<ΐ8θη Αηάΐ’οηίουδ 
III, \ν!ιο Ιιαά Ιθά α Γθνοΐΐ οί γοιιη^ ηοΐιΐθΐηθη υηά γ&ποιίδ οίΚβΓ άίδ- 

οοηίβηίβά δίΓαίυ οί Ιΐιβ ρβορίβ, βηάβά οη 23 /24 Μυγ 1328 \νΐ11ι 11ιθ νΐο- 

ΐοΓγ οί Ιΐιβ Γθΐ^βίδ. ΒβίοΓθ βηΐ6ΓΪη§ Οοηδίαηϋηορ3θ ΑηάΓοηϊοιίδ III ν,'βδ 
ίη οοηίυοΕ \νΐί!ι υηιοη§ οίΕβΓδ, ί\νο υ§-θη1δ ΙΙιθγθ, ΟυηιαΗδ υηά Ο&δίβΙ- 

Ιυηοδ Βγ ηυπιβ, Ι)θΐίι ιηαδοηδ \νί)ο \νβΓβ δβΓνίη^ Ι^γ Γοΐυίΐοη &δ ηΐθπιΕβΓδ 
οί ίΐΐθ Γβοΐ’ηϋβά ηί§1ιΐ ^υΓΓίδοη οί ϋιβ οϋγ \νυ!1δ ηβχΐ Ιο Ιΐιβ ^υίβ οί βαΐπί 
Εοιηυηοδ Ι-ο ί,ΐιβ \νβδΕ. ΤΗβδθ Ιιυά γοθΙ ΙΙιθ γουη§· ΕηιρβΓΟΓ ννίίίι ΙΙιβ 
τηβάΐυίίοη οί Ιοίιη Ευηίυουζβηιΐδ Ιιίδ Ουηά ϋοιηβδίίουδ οη (οι· υΒουί) 

23.ΐν.1328 οη Ιιίδ Υ'υγ, 1ο§β1Ι(βΓ ννίΐΐι Ιιίδ ηιβη, Εοπι ΟγΓοΙίηιηθ (Ιο Ιΐιβ 
ηοΓίΙι οί ίΒβ ουρίΕαΙ) Ιον/υΓάδ ίΐιβ ΓίνβΓ Μβίαδ, \ν1ΐ6Γβ Ιιυά βηοαηιρβά 
\νίί1ι ίΒβ Γβδί οί ίΒβ &ΓΠΐγ ρΓΟίοδίΓαίοΓ ΤΙιβοάοΓβ δγηυάβηοδ, οηβ οί ίΒβ 
ΙβυάβΓδ οί Βίδ ρ&Γίγ. ΤΒβ ίννο ηιβη οίίβΓβά ίο Βίί ΑηάΐΌηΐβπδ Βγ τορβ 
ίηίο ίΒβ οίίγ άυπη§ υ ηί§Βί ννΒβη ίΒβγ χνοιιΜ Ββ 8βΓνίη§· υδ £ΐιυΓάδ; 

ίη Γβίηρη, υοβοΓάίη^ ίο υ δοιίΓββ, ΝίοβρΒοΓΟδ θΓβ§ΌΓ&δ, ίΒβγ υδΒβά ίοΓ 
ίνηΙΙβη ρΓ0>ηί86$ ο{ αύιιηάαηί ιηοηβρ αηά Ιαηάε, οη )'βββίνίη§ <χ}ύάι αΐί 
ινίίΗοιζΙ άί({ίαιΙΐψ ΐΐιβρ αιταηρβά ίΚβ Ιίτηβ αηά Ιΐιβ ιναφ [οί «ΒβίΓ&γυΙ»] αηά 
ΐΗεψ Γ6ΐκνηβά ηβχί άαι/ [ίο ΟοηδίυηίίηορΙβ] (’ογ (βαν ο( Ββωηιΐηρ ζαζρΐβίοιιβ 
ίο ΐΚοίΐ' ηοίρΗΊοοηΐ'β ΑΒ’ββάγ ίη Μ&γοΒ ογ Αρπΐ 1328, \νΒβη ίΒβ Υοηη£ 

ΕηιρβΓΟΓ ίη ΤΒβδδυΐοηίου, υ δΐηιίΐ&Γ οίίβΓ — ίο άβϋνβΓ ίΒβ βυρίίυΐ 
ίο Βίηι — \ν&8 πιυάβ Βγ ίΒβ δββΓβί βηιίδδυΓγ οί δίχ δβηυίοΓδ οί Βίδ βτυηά 
ίυίΒβΓ’δ βηίουΓυ§β, οη βοηάίίίοη ίΒυί Ββ ννουΐά ηηάβΓί&Ββ ίΒβ οΒΙί§υ- 

ίίοη ηοί οηΐγ ίο άίδηιίδδ ίΒβ Οίυηά Εθ£ΌίΒβίβ ΤΒβοάοΓβ ΜβίοοΒίίβδ Βηί 
υΐδο ίο Βββρ Βίηι ίη άίδ§Γυοβ ίοΐ’ Ιίίβ 2. 

ΕίίΒβΓ Βββ&ηδβ Ββ Γβίββίβά ίΒβ δβη&ίοΓδ’ δββοηά βΐυίηι ογ Βββαηδθ 

1. Ογθ§·., IX, 6Α - Β : I, 419, οΓ. Ουπί., I, 56 : I, 290 - 292; ΟΕ IV, ρ. 135 
η° 2712; ΕυίΒόΙ^βΓ’δ άαΐβ, «1328 Β.ν. ιηυϊ 20», ϊδ άίδβυδδβά 3ηά Γβίυίβά Εβίοιν, ρ. 282 
Εηδ. 1, 3; Γογ «ιθ ροδΐίΐοη οί ’Ρωμανού πύλη, ηο\ν ΤορΕ3ρι (= 0:3ΐβ οί ΙΕβ Οαυηοη) 
Ιο ΙΕβ \νβδΙ ϊη ΙΕβ ηιΐάάΐβ οί ίΕβ ΤΕβοάοδδίβχι ^ΥοΙΙ δββ Ε. 3 3 η ΐ η, Οοηδίαηίί- 
ηορίβ Εγζαηίίηβ, 1964, ρρ. 420 - 421, οί. ρρ. 145, 268, 280 αηά ιηαρ η° I, Β4; Γογ 
ΟγΓοΙπηηβ δββ ίΕίά., ρρ. 283 - 284 (Πύλη τής /’Αρ]Γυρολ.ίμνης \νΕίοΕ «δβΓναΐί ά’βη- 
ίΓββ αυχ ΒΙαοΕβΓηβδ»), 355, 458 - 459, οί. ιυαρ η° Ε, 02; οί. ίΐηδ. 34, 37. 

2. ΟαηΕ, I, 57 : I, 292 - 294. 
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Ιιβ, αδ 3 ιηβίΙβΓ οί §βηβΓ3ΐ ροΐΐβγ, ρΓβίθΠ’βά Ιο Γβοβίνβ ίΙΐ6 ο&ρϋαΐ Γγοπι 
ρβορίβ ο! ίίιβ ηοη-ηοΜβ οΐθδδβδ, ΑηάΓοηίοιιβ IΤΙ §ανβ ηο 3ηδ\νβΓ Ιο ΙΚθϊγ 
οίϊβΓ; ΒιιΙ ηο\ν Ιιβ §ΐ3<Ι]γ 3βββρί·β<1 ί-Ιι&Ι οί ίΒβ ί\νο ιηαβοηβ. 5ο, 1ΐ3νΐη£ 

ίυδί- ΙιββΓίΙ οί ίΒβ αττίναΐ οί Ιΐιβ Βηΐ£3Π3η Κΐη§ Μϊοΐι&θΐ \νίΐΗ 3η βχρβ- 

άίϋοη&Γγ ίοΓϋβ αΐ Όΐ&πιροΐίδ οη Ιίιβ ΒοΓάβΓ, ηβοοπιρηηΐβίΐ Βγ ο οοηΐίη- 

£βηί οί ΤαΙαΓ αΐϋβδ \ν!ιο 1ι&<1 βηοηιηρβιΐ 3ί Κοδδο1ί3δΐΓοη, Ιιβ &ηά Οηηία- 

οοζβηιΐδ άβοίάθά Ιο πιονβ ΙΤιθϊγ οαπιρ Ιο Εο^οΐ, αη ηηδβηΐηβΐβ ροδίϋοη 
ηβχί Ιο Οοηδΐ&ηϋηορΙθ, \ν1ιβΓβίΓοηχ ίίιβγ οοιιΐά ΐη (Ιιιβ οοιίΓδβ ΐ&Ιεβ ίίιβ 
οηρΐίηί 3ββθΓ<ϋη§ Ιο ίίιβ ρΐαη βΙηΒοΓβίβά βγ ίίιβιη ίο^βίΙιβΓ \νϋίι Οη- 

1Ώ&ΓΪ8 αηοΐ Οβδίβΐΐαηοδ. ΟαιπΗτίδ ίοΐΐοννβά ίΗβ ίννο ΙθαϋβΓδ ΐη οΓάβΓ ίο 
ίηιηΐΙίηΓΐζβ Ιιΐιηδβΐί \νϋίι ίίιβ ροδίίίοη οί ίΙιβΪΓ οηιηρ, \ν1ιβΓ638 Ιιΐδ βοιηρη- 

ηΐοη λΥ8δ οΓάβΓβά ίο Γβίητη ίο Οοηδίβηίΐηορίβ 3η(1 ΓβροΓί ίο ίίιβ οίΙΐθΓ 
οοηδρΐΓ8ίθΓ8 \ν1ΐ3ΐ 1ΐ3<1 Βββη 3§Γββ<1 (24 - 25. IV. 1328). Τΐιβοά. δγηα- 

άβηοδ ηββοπιρηηΐβά ίίιβ γοηη£ ΕπχρβΓΟΓ ηηά ίίιβ Οηηά Οοπιβδίΐβυδ 
ίο Εο§οΐ, ν/ΚβΓβίΓοιη ίίιβγ β3ΓΓΪβά οηί δυβββδδίιιΐ ηβ§οίΪ3ίΐοη8 \νίί1ι Μΐ- 
β1ΐ3β1 811(1 Ιν8Π Κθ8δ, ίίιβ 00Π1Π13η(1β1’ οί 3.000 Βΐϊ]£8Π3η ΙΐΟΓδβ \ν!ΐΟ 
Ιι&ά Γββοΐιβά ίίιβ χνβΐΐδ οί Οοηδίβηίϊηορίβ ΐη δυρροΓί οί ίίιβ οΐά ΕηιρβΓΟΓ 
(23 - 24.ΐν.1328) *. Ουπη# ίίιβ ηβ^οίΐηίΐοηδ, \ν1ιϊβ!ι Γθη§1ι1γ οοΐηβκΜ 
ννίίίι ίίιβ νβηβίΪ3η - Οβηοβδβ ν/3Γ ΐη ίίιβ λνηίβΓδ οί Ρροροηίΐδ (βηά οί 
ΑρπΙ - βΐιοιιί 20.ν.1328)2, ογ, &βοοΓάΐη§' ίο Οβ£0Γ3δ, άιΐΓΪη§ ίίιβ 1&δί 
ίοιπ· ά&γβ ίιβίοΓβ δοαίΐη^ ίίιβ Ννηΐΐδ (20 * 23.V. 1328), ΑηάΓοηΐβηδ III ιν3δ 
Ιιηεγ ρΓβρ3ΓΪη§ Γορβ ΙβάάβΓδ Ιΐΐίβ ίίιοδβ 1ΐ3η§ΐη§· οη ίίιβ ηιηδίδ οί Βΐ§ 

ιηβΓβίΊβηίηιβη (όλκάδες) βηά οίΙιβΓ βςυΐρπιβηί ΓβηιπΓβά ίοΓ ίίιβ ορβΐ'8- 

ίίοη. \¥1ιβη βνβΓγίίιΐη§ \ν3δ Γβ&(Ιγ, 0&Π13Π8 Ιβίί ίίιβ ΓβΒβΙδ’ ββηιρ ηικί 
βηίβΓβά Οοηβΐ&ηίΐηορίβ (20.ν.1328?), χνΙιβΓβ Ιιβ ηηηοιιηοβά ίίιβ &ιτ&η§β- 

ιηβηίδ ηΐθίΐβ \νΐί!ι ίίιβηι ίο )ιΪ8 ίτΐβηοΐδ3. Ββδΐάβδ, ίΚβ \νΐίίκΐΓ3\ν3ΐ οί 

1. 0381., I, 57 - 58 : I, 294 - 300; Οτβς. IX, 5 : I, 415, 418 - 419; ϋΚ, IV, 

ρ. 135 η° 2713, «1328 Ιί.ν. ηΐ3Ϊ 24», λνΐιιοΐι ϊκ ηαί &οοβρί&1)1θ, Ιίθοεοΐδο ΐί ΐδ οΐινΐοαβίί' 
1)35β(1 οη Ιίιβ Ιβδδ Γβΐίαίίΐβ οί οιιγ ί\νο δοαΓοβδ, θΓβ§:οΓ35, \νΙιο, ϊ)βϊη§ι &ί ίίιαί ίΐηιβ ΐη 
ίίιβ 03ρΐί»], οοιιΙΊ ηοΐ ίοΐΐονν' \νίΙΙι αοβαΓαβγ %νίι&ί λν&5 οη ουίδίίΐβ; δο Ιιβ ν/Γοη^- 

Ιγ δίαίβδ ΙΪ1&1 ίιοίίι 0&ηΐ3ΓΪδ ειηά ΟαδίβΙΕηοδ ηβχΐ άαΐ) (= ?) ΓβίυΓηβά ίο^βίΙιβΓ Ιο 
Ιίιβ οαρΐΐ&ΐ, οί. 1)β1ο\ν, ίίη. 5 αηά ίβχΐ; 1>γ ηβχί άαχ) Ιιβ ηιβαιΐδ ίίιβ 20ί1ι οί Μ&γ 1328, 

ίοιίΓ άα^δ ίιβίοΓβ ίίιβ δοθΐΐη^'. Βυί ίί ϊδ ρΓβίβΓ3ί)1β ίο ίο1Ιο\ν ΙιβΓβ ίίιβ οί\ΓοηοΙθ£Υ αηά 
&οοουηί οί Ο3ηί&ουζβηυδ, νοίιο ιναδ βγβννΐίηβδδ ίο ίίιβ βνβηίδ ΐη ίίιβ οδΐηρ οί Αη4ΐ’ο- 

ηΐοαδ III. Βν δβηίΐίη^’ ΙΙιβΪΓ 03ν»ΐΓγ ίη δυρροΓί οί ΑηάΓοηΐοηβ II ΐη ΑρΓΐΙ 1328 ίίιβ 
Βτι]£&ΓΪ&η3 1)Γο1ίβ ΙίιβΐΓ ηΐΐΐηηοβ Ββίννββη ΑηάϊΌηΐοαδ III αη(Ι Μΐοΐι&βΐ δίδηι^η, οί 
13 Μηγ 1327, δββ 8 ο 1ι γ β ΐ η β γ, ΚΙβΐηοΙίΓοηΐΙίβη, 2, ρ. 233. 

2. αΓβ£., IX, 5Ε-Τ: Γ, 415-418. 

3. Οαηί., I, 58 : I, 300, 5 - 9; Ογ©?., IX, 6 Τ : I, 419, 18 - 22. Ο&ηΙαουκβηιΐδ 
δρβ&ΐίδ οί ΙαάάβΓδ, ΒΓβ^οΓαδ οί οηβ ΙδάάβΓ, ΙΐΙίβ ίίιβ δΙιοΓί ΟίίΓοηΐοίβ βάΐίβά ίιγ ^. - Κ. 

Β ο β η β γ ί ζ, Β& οΙίΓοηίφιβ ίΐΓβνβ..., II, ΟΟΡ XXX, 1964, ρ. 43 η° 19, οί. 

Οοηίΐηιπίγ 3η4 ϋίίίβΓβηίΐαίΐοη ΐη ίίιβ Κβ^ίιηβ οί ΑηύΓοηίουδ III 

ΒοίΒ ίίιβ ΒιιΙ^&ΓΪ8ηδ αηά ίίιβ νβηβίΐηηδ, \ν!ιο πιΐ^ίιί Εηνβ οίίβΓβι! ίΕβΐι* 

ρΓορ ίο ίίιβ οΐά ΕηιρβΓΟΓ, άβηικίβίΐ Ιιΐπι οί &11 ηΐΐΐβδ ηηά 80 ηι&(1β ίΕβ 
βηίΓγ οί ίίιβ Γβΐιβίδ’ βΓηιγ ΐηίο ίίιβ οαρίίβΐ &η β&βγ ί&δΐί. 

2. Τΐιβ ηΐ^ΐιί ίΐχβά ίοΓ ίίιβ ορβΓ&ίΐοη \ν&δ ίίιηί ηρροΐηίβά ίοΓ ίίιβ 
ίινο 3§βηίδ ίο ί)β οη <3ιιίγ 38 §Ή8Γά8 οί ίίιβ βΐίγ λν&ΙΙδ, ΐ.β. ΜοηοΙ&γ 23 ίο 
24 Μογ 1328, ννίιΐοΐι \ν&8 Α4Γίιΐίηιοη(1&γ. Μβαη\ν1ιΐ1β οη δηηάηγ 22 Μ&ν, 

ννΐιΐοίχ \ν38 ίίιβ ννΜίβυηάηγ, δοοη 3ίίβΓ ηΐ38δ &ηά ίίιβ νββρβΓδ, ΑηάΓο- 

ηΐοιίδ III αηά Ιιΐδ ίοΓββ Ιβίί ίίιβ ο&ιηρ 3ί Εο§οΐ ηηά, ηίίβΓ \ν3ΐΒΐη§: ίίιβ 
Γββί οί ίίιβ άηγ 3η<1 ηιοδί οί ίίιβ ηΐ^ΐιί οί 22 - 23.ν.1328, ίίιβγ ηΓΓΪνβά 
&ί 3 ρΐ3ββ 03ΐΙβά Κίβρίβ, ν/ίιβΓβ ίίιβγ δοί ηρ β3ΐηρ 3Π(1 δίβγβά ίθΓ ίίιβ 
Γβδί οί ίίιβ ηΐ^ΐιί ηηίΐΐ δηηΓΪδβ (οί 23.V.1328). Τΐιβη ίίιβγ ηιονβά 311 άβγ 
υηίΐΐ ηΐ^ίιί, λνίιβη ίίιβγ Γββοΐιβά α νΐ1ΐ9§'β ββΐίβά ^νηιΐιίγοροη, νβΓγ ηββτ 
ίο ΟοηδίβηίΐηορΙβ; ίΙιβΓβ ίίιβγ δίβγοιΐ &η<1 Γ3η§βά ίΙιβΪΓ βπηγ ΐη 3ΓΓ3γ ι 
ηηά ίίιβη, οΐινΐουδίγ βίίβΓ άδΓΐί, ίίιβγ Ιβηηβά υροη ίίιβ \να11 ί\νο ΙηάάβΓδ, 

οηβ πιηάβ οί τορβ αηά ίίιβ οίΐιοΐ' οί \νοο(1 δίβρδ; ίίιβ ίΐι*8ί νυ38 υηάβΓ ίίιβ 
Υοαη§ ΕηιρβΓΟΓ’β βοηιηιηηιΐ 3ηοΙ ίίιβ 8ββοη(1 ηηάβΓ ίΕηί οί ίΗβ 0γ3ικΙ 

ϋοηιβδίΐοηδ. Οη βηοΐι οί ίΕβ ΙβκΙάβΓδ ίν/βίνβ δοΙάΐβΓδ \ν%Γβ ΟΓάβΓβά ίο 
οΐΐηιί); βΐ^Ιιί οί ίΐιβιη \νβΓβ ΟΓββΙίδ 3η<1 ίίιβ Γβδί Οβπηηηδ («4 Άλαμανίας 

Λατίνοι)2. Τ5β ΙβίίβΓ \νβΓβ ρΓθί)3ί)1γ ΟΐΒβΠΐηβ «Εηίΐη» Βηΐ^Ιιίδ, οί ίΐιοδβ 
\ν!ιο Ιΐ3(Ι 3ββοηιρ3ηΐβ(1 Αηηη οί δηνογ ρπηββδδ οί ΜοηίίβΓΓβί βηά Αή¬ 

ρ. 40 η° 19; βυί Οαηίυουζβηυδ ϊδ Ιο ββ ρΓβίβΓΓβά 8ηά Γβΐϊβά υροη 3δ Ιιβ 1ι&<1 βββη 
οουΙυΓ \νϊίηβδδ. Ιη Ο&ηί&ουζβηυδ’ θβοουηΐ ϋιβΓβ ΐδ ά ρΓοβΙβιη : 1ιο\ν οουΐά ΟυπιβΓΐδ 
δίαγ 3\ν&γ Ιγοπι ΟοηδΙαηΙΐηορΙβ υηηοϋοβά Ιογ δυοίι 8. 1οη£ Ιίηιβ (23. IV. - 20.V. 

1328), άυπη§· \νΙιΐοΙι Ιιβ λναδ κυρροδβά Ιο ββ 5βΡνΐη§; &δ οηβ οί Ιίιβ §3ΐτΐδοη οί Ιίιβ 
οΐίγ ιναΐΐ, βνβη ΐί βγ Γθΐ3ΐΐοη? Ιη ίββ 1ΐ§·Μ οί Βιΐδ τβιηυΓίί, ΟΓβ^οΓΟδ5 δίαΐβαιβηί ίΐιαί 
βοίΐι Β3ηΐ3ΓΪδ υη(Ι Βυδίβΐΐαηοδ ΓβΙυτηβά ίο ίίιβ οαρΐίυΐ ίίιβ ά&γ υίίβΓ ίΙιβΪΓ νίδΐί ίο 
ΟυηΙδβυζβηπδ 3ηά ΑηάΓοηΐουδ III, ΐ.β. οη ίίιβ 2011ι οί Μηγ ηοοοΓάΐηβ· ίο Ιιΐδ βδίΐ- 

ιηδίβ (δββ ρ. 282 ίίη. 1), αρρβδΓδ Γβηδοηηβΐβ οη ϊΐΓδί δί§;1ιί. Ηο\νβνβΓ Β8.ηί3βυζβηυδ’ 

υοοουηί ηιυδί βο ρΓβίβιτβ<1 ΙιβΓβ Γογ ίββ ι-β&δοη ^ΐνβη υβονβ ΐη ρ. 282 ίίη. 1, αηά ίίιβ 
(ϋίίΐουΐίγ ηοίβά ηβονβ δβουΐιΐ ββ τββοίνβά ίβΓου^Ιι ίίιβ υδδυιηρίίοη ίίι&ί, οηβο Ου- 

δίβίΐυηοδ (1ϊ(3, ΐηάββά, &ϋ00Γ<ϋη§: ίο βοίΐι δουΓββδ, ΓβίυΓη ίιοηιβ βχ&οίΐγ οη ίββ άηγ 
ηβχί ίο ίίιβ άυγ οί ίΙιβΪΓ νΐδϋ ίο ίίιβ τβββίδ’ βυηιρ' (24 - 25.ΐν.1328), Ιιβ οουΜ ίΐηά 
δοηιβ βχβυδβ ίοΓ Ιιΐδ οοιηραηΐοη’δ ηβδβηοβ ογ ροδδΐβΐγ οοηοοοί δοιηβ \νηγ οί οοηοβηΐΐηδ: 

ίί ογ ιηυίίβ ΐί ρο58 υηηοίίοβ(Ι. Οη ίββ οίίιβΓ 1ιαη<1 ίββ ηιηΐίΐηβ; οί τορβ ΙυάάοΓδ ηη<1 

ίίιβ οίίιβΓ ρΓβρυΓαίΐοηδ ϊογ δβυΐΐη^ ίίιβ \να11δ οουίά Ιαίίβ δοιηβ \\Γββίίδ ίο ββ οοπιρίβ- 

ίβ(1, Λνίιϊοίι βΟΓΓβδροηάβί! ίο ίίιβ άυπιΐΐοη οί ίίιβ νβηβίΐ&η - Οβηοβδβ \ν&Γ υη<1 ίίιβ 
ηβ^οίΐδίϊοηδ ινϊίΐι ίίιβ ΒυΙ^απ&η Κίη§; Ουηι&Γΐδ -ννίίηβδδβιΐ υΐΐ ίβΐδ 3ηά οουΐά Γβροΐ'ί 
ίο Ιιΐδ ίπβηάδ ηίΐ άβί&ίΐδ ΓβςυΐΓβίΙ ίορ ίίιβ δυοββδδ οί ίίιβ ορβΓδίΐοη : ΐη Γυβί ίιβ ίιαά 
Ιο άο δο, οίίιβΓννΐδβ ίίιβ ορβΓαίΐοη νρουΐά Ιιηνβ Ιΐίίΐβ ογ ηο οίιαηββ οί £θοά Γβδυΐίδ. 

ί. Ο&ηί., I, 58: I, 300; Βοβηβτίζ, ΟίίΓοηΐςυβ βΓβΛ^β. II, ΟΟΡ XXX, 

1964, ρ. 43 η° 19. Α(Μ ηονν 8ο1ΐΓβΐηβι*, ΚΙβίηβίίΓοηΐΙίβη, 2, ρ. 234. 
2. Ουηί., I, 58 : I, 300 - 301. 
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άΓοηΐβιΐδ ΙΙΓβ δββοηά νάίβ ίο Οοηδίαηίΐηορίβ \νΗβη δΗβ αΓπνβά ίΗβΓβ 
(Κβί)Γ. 1326) ίο §βί λνβάάβά \νΐίΗ Ιιϊγπ (Οοί. 1326), αηά \νΗο δίαγβά ίΗβΓβ 
αί Ιιβτ οικί Ιιβι* ΗυδΗαηά'δ δβΓνϊοβ *; ογ /αηά οί ίΕοδβ ννΐιο 63(1 βοιηβ ννΐίΗ 
ίΕβ 83ΓΠ6 ΕιηρβΓΟΓ’δ ίήδί \νΐίβ ΑάβΙΗβΐά - ΐΓβηβ άαυ^ΗίβΓ οί ΗβηΓγ I 

οί ΒΓαηηδβΗ\νβΪ£ - ΟηιΕβηΗα^βη, ίο \νΗοηι Ιιβ Ηαά §οί ιηαΓπβά οη 23.Χ. 

1317 1 2. ΤΗου§Η ΐί ίδ ΐιηροδδΐΕΙβ ίο δβγ ννΗβίΠβΓ ίΕβ ΙήίίβΓ Ηαά Ηββη δβηί 
ίο Αηάΐ’οηϊβυδ II ογ Αηάΐ’οηίβιΐδ III, ίη ίΕβ οίνΐί \υβγ ίΕβγ αΓβ 1σιο\νη ίο 
1ι&νβ ίου§;Εί αί ίΐΐθ δϊάβ οί ίΕβ νουη§; ΕηιρβΓΟΓ, \νίιο άυπη£ ίΕβ Ιαδί 
ίΙΐΓββ γβ3Γ8 οί ίί (1325 - 1328) \ν3δ υδίη§ ίΐιβ ίηβηάΐγ δβΐ’νίββδ οί Είδ 
ηηβΐβ ΤΗβοάοΓβ πιαΓηπΐδ οί ΜοηίίβΓΓ3ί, ίΐΐθη ίη Οοηδίαηίΐηορίβ, αηά, 

Ιϋίβ Είδ ίαίΗβΓ ΑηάΓοηίβιΐδ II αί 1θ38ί δΐηοβ Μ3γ ογ ,Γυηβ 1327, 3 ίηβηά 
οί ίΕβ Ιθ3(1βΓ οί ίΕβ Οβιτηαη ΟίΗβΙΙίηβδ, Εβ\νίδ οί Βαναΐ’ία 3. ΤΗίδ \νοη1ά 
Πανβ Ηββη 3ΐι αάάίίίοηβΐ Γθ38οη ίοΓ ίίιβ Οβπηαηδ ίη Απάτοπίβηδ ΙΙΓδ 
03πιρ ίο δί3γ Ιογ3ΐ ίο Ηίιη 38 ίΕβγ Ιΐ3(1 Ηββη άηπη£ ίΕβ ρι·βββάίη§ ρβποά 
οί ίΕβ βίνίΐ \ν3Γ, θνβη ίί ίΐιβγ Ηαά Ηββη δβηί οπ^ίηαΐΐγ ίο δβΓνβ Είδ £ίαηά 

ίαίΗβΓ. 

Ηο\νβνβΓ, οη 1ιβ3Γίη§; ίίΐ3ί ΟτβΓπιαηδ Εβά Ηββη ίηοΐαάβά απιοη§’ 

ίΕοδβ αρροίηίβά Εγ Είδ οίίίββΓδ ϊογ ίίιβ ορβΓβίίοη οί ίηίί1ίΓ3ίΐοη ίηίο 
ίΕβ 03ρΐί3ΐ, ΑηάΓοηίβυδ III ΟΓάβΓβά ίίιβ Οαηά ϋοηιβδίίβιΐδ ίο Γβρΐ3ββ 

1. \¥ί11ι ίΐιβηι οαηιβ δανογαη, ΒυΓ^υηάίίΐη αηά Ρΐ’αηΐίίδΐι Ιαιϊ^ίιίδ : Οδΐιί., 
40 - 42 : I, 194 - 206, βδρβο. 205; 0. Κ γ γ γ ί δ, Ιο]ιη Ο&ηί&βυζβηιΐδ αηά ΙΕβ Οβηοβ- 

δβ 4321 - 1348, ΜίδοβΠ. 81ογ. Βί§ϊΐΓβ III, 1963, ρρ. 10-41; ΒοβοΕ, ΑηάΓοηΐ- 

1(08 III., ρρ. 10, 36 - 37, 106 - 107, 111, 141, 191 ίίη. 3, βδρβο. 49, οί. ρ. 74 ίίη. 3; 

Βαίου, ΟοηδίβηΙϊηορίΘ, ρρ. 299, 302 - 304. 
2. Ιτβηβ \ν35 δϊδίθΓ οί ΗβηΓγ II Ιίιβ ΟΐΕβΙΙΐηβ ΒυΕβ οί ΒΓαυηδοΙηνβί^ - Ογιι- 

1)βη1ια§:0η, \ν1ιοδβ Γ&ηηΐΐγ· Ιι&ά 8 ΒΙοοΑ ΕίηδΕίρ ινϋίι ίίιβ ΜοηίίβΓΓ&Ιδ : ΟΙιηδΟΓ^β, 

ΑΕβηάΙαηά ιιηά Βγζαηζ, 1958, ρρ. 492 - 493; ΒοβηβΓίζ, βΙίΓοηΐςυβ Εϊένβ, 
I, ΟΟΡ XIX, 1963, ρ. 348 η° 11 ; Β αί ο υ, ορ.οίί., ρρ. 252 - 253; Οαπί., I, 20 : 

I, 98 - 100 : εκ Γερμανών μισθοφόρων Λατίνων, εν οίς ήσαν καί τινες των ευπατριδών 

παρ’ αντοϊς (ρ. 98). Ο.ι 30.ΐν.1321 ίίιβ Οβηηιη ηιβΓΟβη&πβδ ρτβδδβά ΑηάΓοηίουδ 
III ίο Γβ]βοί Ιιΐδ ^Γ&ηάίαίΙιβΓ’δ οϊίβΓ ίοΓ Γβοοηοίΐίεάίοη : (Ιαηί., I, 20 - 21 : I, 100 - 108 

(30.IV - 1.ν.1321); Βοδβΐι, ορ.οίί., ρρ. 22 - 23; Ρ ά γ ί δ ο ί, Οθηί&ουζβηβ, ρ. 50; 

Β ί η ο η, ΡΓ0δί3£Πΐ8, ΒΖ XXVIII, 1938, ρ. 143. Ιη 1318 Αηάί’οηίουδ II ίιαά Ιοί- 

ηοά ίΕβ ΟϊΕβΠίηβ Ββα§:υβ οί ίΕβ ΒοηιΕ&ρά Οίίίβδ : ϋΚ IV, ρ. 71, η° 2398; Β 8 ί ο υ, 
ορ.οίί., ρρ. 264 - 266; οί. δοΕτβίηβΓ, ΚΙβίηοΕΓοηίΕβη, 2, ρρ. 225 - 226. 

3. Β αίο υ, ορ.οίί., ρρ. 296, 302 - 303, 326; ίη 1322 ΤΙιβοάοΓβ Ειά ρΐαηηβά Ιο 
οίίβτ Ιιίδ <38υ§ΕίβΓ Υοΐιηά ίη ιη&ΓΓί&§·β ίο Εβλνίδ, δββ ϋ. Α. ΖηΕγίΙι,ίηοδ, 

'ϋ μαρκίων του Μομφερράτου Θεόδωρος Α' Παλχίολόγος καί 6 βασιλεύς της Γαλλίας 
Φίλιππος ό Τ', ΕΕΒΣ ΙΑ', 1935, ρ. 24. Ρογ Είδ ΟίΕβΠίηβ οοηηβοίίοηδ δββ Β α ί ο η, 

ορ.οίί., ρ&δδίιη; Μοίΐαί, Ββδ ραρβδ ά’Ανί^ηοη, 1965, ρρ. 156 - 157,163. Ρογ 

Αηά,Γοηίοηδ ΙΓδ ηΐΐίαηοβ \νίίΕ Ββνιϊδ &§&ϊηδί. ΙΕβ Ρορβ ηηά ίΕβ ΟυβΙρΕδ, δββ Β ο δ ο Ε, 
Αηά,ΓοηίΕοδ III, ρρ. 109 - 110 ιηά Β 8 ί ο υ, ορ.οίί., ρρ. 305 - 307, οί. ρ. 300. 
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ίΕβηι οη ίίιβ 1<κ{<1βι*δ ννΐΜι Οΐ’ββΐίδ; Εβ βίδο ίοιΈοϋβ οηγ οί ΙΕβ ΟγοοΕ 
ηοΕΙβηιβη ίο Εβ οιηοη^ ίΕοδβ \νΕο χνοπΕΙ ίΐι·κ{ δβοΐβ Ιίιβ \\'&)Ιδ, βο Πιαί 
ηβίίΕβΓ ίΕοδβ ιηί^Εί ίηΕβ ριίΕβ ΐη ί.Ιιβίτ βχρίοΐί βικ) (Ιβδρΐδβ, Ειιβ Ιο ίΐιίκ, 

ίΕβ ηιοΕοδΙ, ΐ.β. ίΕβ ηιΐΕΕΙβ &ηά 1ο\ν βΐηδδ ρβορΙβ, ηοι· ΙΕβ ΟβΓηιπηδ ηιΐ^Εί 
βη]ογ αΜ ίΕβ "Ιογυ οί ίί. Ευί ίΕαί ίί ηιί§βί Εβ ίΕβ \νοΓΐ< οί Γη-ββΕδ πΙοηβ. 

ΤΕβ ΟΓίΙβΓ \\Ό8 βχβοηίβά αηοΐ βαβΕ οηβ οί ΙΕβ ί\νο ΙαϋίΙβΓδ \\'αδ ΕαηΕβϋ 
ονβΓ ίο ίννβίνβ ΟιΓοβΕδ οί ίΕβ «πιίΕΕΙο οΐαβδβδ», \νΕο ννβΓβ ΐηδίηιβ1β<1 ίΕαί, 
\νΕβη ίΕβν ΗρρίΌηοΕβΕ ίΕβ \νο1Ι βίοδβίν, αηά ίΕβ η^οηίδ ίΓοηι ννίίΕΐη 
Ιυιαίβϋ υρ ΙΕβ 1β(16βΓ·δ Εγ τηβηηδ οί \νΐι·β8 (καλωδίοις), ίΕβγ δΕοπΙΕ Εο ίΕβ 
ΙίΓδί Ιο ϋΙίηιΕ υρ Εν (Ιπνίη^· ΕββΕ ηηγΕο(1γ ΐη ίΗβηπτιγ \νΕο πιΐ^Εί Γβδΐδί 
ίΕοΐι* οΙΐιηΕΐη# ίΐτδί; «ο ίΐηιί Ι-Ιιοδβ ννΕο \νυυ)(1 ίοΐΐονν 8υίί, ιηΐ§Εΐ πιοιιηί 
^ΓαΕυαΙΙν. Αί α δΕοΗ Εΐδίαηοβ ΙΕοιη ίΕβηι \νβ8 ιηηπ:Εΐη^· ίΕβ νουη§· 

ΒηιροΓΟΓ αί ΙΕβ ΕβαΕ οί α βοΐιιιηη οί α ΕυπΕτοΕ δοΙοΙΐβΓδ, ίο)1οννβ(1 βίο- 

δβΐγ Εν αηοίΕβί’ οηβ οί βςααΐ ηυηιΕβΓ ΕβαΕβΕ Εγ ίΕβ ΟαηΕ Ποιηβδίΐβυδ. 

ΑΠ ΐΕβχβ \νβΓβ βςιιβδίπαηβ, ννΕοδβ 200 ΕοΓδβδ \νβΓβ ποΙΟβη Εν 200 οίΕοι* 

βοΙΙβα^υββ αί α οοηδΐάβΓαΕΙβ Εΐδίβηοβ, βο ίΕαί ίΕβγ ιτιΐ^Εί ηοί Εο ίαΕοη 
ηοίΐοβ οί Εν ίΕβ ^υττΐδοη οη ίΕβ \να!1; Ευί, ΐί αηγίΕΐη^ ιίηβχρββίοΕ Ε«αρ- 

ρβηβϋ, ίΕβν ννουΜ πίδΕ ίονναηΐδ Ιΐιοδβ \νΕο ννβι·β ΓηαΓβΕίη^, ΕβΕνβΓ 
ΙΕβηι ίΕβΐρ ΕοΓδβδ αγκΙ οίίβΓ ΙΕοιη αΕ ροδδΐΕΙβ ΕβΙρ. Ββδί(1βδ, αηοίΕβι· 

500 ηιβη \νβΓβ αΕναηβΐη^ ίορ ίΕβ Βατηβ Γβαδοη αί κοηιβ Εΐδίαηββ Γγοιπ 
ίΗβ 200 ηιοηηίβά οηβ$. Αδ Γβ^αιΈδ ίΕβ Γβδί οί ΙΕβ ΓβΕβΙδ’αΐ’πχβίΐ ίοροβδ. 
ΐί \να§ δίαίΐοηβϋ αί ΑηιΕΙγοροη αη(1 νναΐίοοί ΐη ραηα(1ο υηΕοΓ ίΕβ βοιη- 

ηιαη<1 οί ίΕβ ρΓοίοδίΓαίοΓ (ΤΗ. $γηα<3βηοδ). Ηανΐη^ ΐΕηδ Εββη ηιαΓ- 

δΕαΙΙβι! ΐη οιίΙογ οί Εαίίΐβ ίΕβ απην ιηονβΕ ίοηναι·(1 ςυΐοίΐγ δο ίΕαί ΐί 
ιηΐ^Εί ηοί Εβ ΙαΕβη γκ»Βϊ*.;η οί Εγ ίΕβ \να)1 ^υαΐϊΐδ 

8. ΒοίΙι ίΕβ (ίοηιροδΐίίοη οί Ιίιβ ΓιγχΙ ^Γοιιρ Ιο οΕηιΕ υρ οηίο ίΕβ 
ννοΐΐδ οί ιηΐάιΐΐβ β]αδδ ΟΓββΙίδ αικί ίΕβ βχβΕίδΐοη οί ίΕβ Γτβπηαηδ Γγοιπ 
ΐί ΓβΠββί ΑηάΓοηΐβυδ ΙΙΓδ ^ταίΐααΐΐγ ηιαίυπη^ ιΐνηαδίΐβ ροΐΐογ οί δίι*βη£- 

, ίΕβηΐη^ Είδ ροδΐίίοη αδ ΚιηροΐΌΓ οί ΙΕβ ππάάΐβ αη<1 Ιο\ν οΐαδδββ, αδ Ιίιβ 
δοΙϋίβΓ - Εΐη§ οί ίΕβ οΙ6 Βοιηαη ΙταΕΐίΐοη, αηά οί δίΓίΚΐη^ α ΕαΙαηββ 
νΐδ-ά-νΐδ ΙΕβ δοβΐα! οΐαδδβδ οί αηά ίΕβ ίοΓβΐ^η ^Γοιιρδ \νΐίΕΐη ίΕβ Ειηρΐΐ’β; 

Ι,Εΐδ ΕαΙαηββ ΐιηρίΐβίΐ ανοΐίΐαηββ οί οίίβπη^ δυρροβί ίο ίΕβ ηοΕΐΙΐίγ, 

ίΕβ ενγενεΐς, επίσημοι, επιφανείς, άριστοί. Οαηίαουζθηυδ’ ραβίγ αηά 
ίοι* ίΕβ ηιοδί ραΗ Ιιΐδ βΐΐβηίβΐΐβ, \ν1»ο δβίαπιΕΙβίΙ ίοΓ ροννβΓ 2. 8υβΙι α ρο- 

Εογ \να« ραβί οί ίΕβ βίίοιΊ οί ίΕβ ΡαΙαΐοΙο^αη άγηβδίν ίο αβ(}υΐι·β Πιβ 
Ιοηο; δου^Εί - ίοβ Γαϋίΐβαίΐοη οί ίΕβ Ιβ^αΐΐίν οί ίΕβΐρ ΐιηρβρίαΐ π^Ηΐδ 

1. Οδηί., I, 58 : I, 301 - 302; οί. Β ο δ ο Ιί, ΑηάΓοηί1(θδ III, ρ. 49. 

2. Ρογ ΙΙιίδ «οϋβηίοΐΐθ» δββ \ν β ί δ 8, ΚαηΙαΙίυζβηοδ, ρρ. 5-31. 
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}3γ ίίιβ \νΐ(1βΓ ΙεινβΓδ οί ίΗβ ρβορίβ ι, \νΕοδβ ίηνουΓ ΑηάΓοηίβηδ III Βοά 
Βββη ρυΐ'8ΐιΐη§' άηΓΪη§; ίίιβ βϊνΐΐ λυ&γ οί 1321 - 1328. Αδ Ιογ ίίιβ βχβΐηδίοη 
οί Ι^αίϊηβ, ΐ1ιΐ8 \νβδ οϊιηβά Ίο δηϊί ίίιβ αηίί - Εηίίη ίββ1ΐη§8 οί ίίιβ ηιηδ- 

8βδ αηά ίίιβ βηΐθΓ§ΐη§ η&ίΐοηβΐΐδίη οί ίίιβ ρβορίβ ίη §'6ΐιβΓ&1. 

Όιιπη§ ίίιβ βΐνΐ] \¥3Γ ίΒβ βρρίΐβηίίοη οί ίΐιαί ροΐΐογ \νβδ Κιηΐίβά Βγ 
ίΒβ ίαβί ίϊιαί ίΒβ γοαη£ ΕιηρβΓΟΓ Βαά ίο βοΙΙεώοΓ&ίβ ίΒοη^Β ηηβοδίΐγ 
•ννίίΐι δοιηβ §Γ·ουρδ οί ηοΒΙβπιβη, ρ&ΓίΐβιιΙβΓίγ γοαη§ ρΓονΐηβίη! οηβδ Ιβά 
Βγ ,ΙοΒη Οηί&βηζβηηδ, ΤΒβοάοΓβ δγηβάβηοδ, δγΓ^ϊηηηβδ, βίβ. 1 2. Ηο\ν- 

βνβΓ, βΐΓββάγ ΐη Ι&ίβ Αρπΐ 1321, & Βοΐ’βΐγ ρβΓββρίΐΒΙβ βΙοδΒ οί ίηίβΓβδίδ 
1)θί\ν6βη ΑηάΐΌηίβαδ &ηά Οηηίηοηζβηηδ, ίΒβ Γβειΐ ΙββάβΓ οί ίΒβ ηοΒϋΐίγ, 

οββιίΓΓβά : ίΒβη ίΒβ ίοπηθΓ ΓβίΓ&ΐηβά ίΓοηα δίορρΐη§ ίΒβ 1οοίίη£ οί Γογαΐ 
311(1 ηοΜβ βδί&ίβδ Βγ Ιΐ18 1θ\Υ βΐ38δ ίθ1)θν/6Γ83. Μ\ΐίΐ13ΐ 8118ρϊβίθΠ 1ΐβί\νββΠ 
ίΐιβιτι \ναδ 3ΐδθ ββπδβά ίη Μ3ΓβΙι 1322 λνΒβη ΑηάΓοηίβυδ, Ββίη£ ΐΐΐ ίη Ββά, 

Β&ά ίο 3βββρί ίΐιβ ίΐηηηβΐη^ οί ίΒβ δββοηίΐ ρΙΐ38β οί ίΒβ Γβνοΐί Βγ ίΒβ 
Οβηίβοηζβηΐ, ΐ.β. ΙοΒη &η<ί Βίδ εαηΒίίΐοηδ &ηά ηθΐίΓοίΐβ πιοίΒβΓ ΤΒβο- 

(Ιογ3, Βββεηΐδβ Βίδ οννη ίυηάδ Βηά ηιη οηί οηά ίΒΐδ βηάβη§βΓβ<Ι ίΐΐθ οηί- 

βοηιβ οί ίΐιβ \ν3Γ 4. Βγ ίΐιιΐδ Βββοηιϊη§; ίΒβ Ιββάίη^ ί&ιηΐΐγ ίη ίΐΐθ ΓβΒβΙδ’ 

03ηιρ ίΐιβ Οηηίββηζβηϊ βίπιοδί ονβΓδΒ&(Ιο\νβ(1 ΑηάΓοηίβηδ &ηά Ιιίδ βηυ&Ι- 

1γ αηιΒΐίϊουδ ηηά ηβιίΓΟίίο ηιοίΙιβΓ Κίίη - Μαρία - Χβηβ. Τΐιβ νβΓγ 3βΐ 
οί ΑηάΓοηϊβιΐδ ΙΙΓδ δαΓΓβηάβΓ ίο Ιιίδ §τβη(ΙΓηίΒβΓ ίη ιηΐά - Ιηΐγ 1322, 

1>γ 'ννίιΐβίι ίΒβ δββοηά ρΐιβδβ οί ίΒβ \υογ \ν&8 βηάβά (Ιβδρίίβ ίΒβ ίοπηβΓ’δ 
ΓΠΪΙίΙείΓγ νίβίΟΓγ, \Υ38 ίο 3 £Γββί ΘΧίβηί Π1θΐίν3ΐβ(1 1)γ Βΐδ 3Π<1 Ιΐίδ ΠΙΟίΒβΓ’δ 
ίβ3Γ οί άοιηΐηβίΐοη οί Ιιίδ ρ&Γίγ Ι)γ ίίιβ Ο&ηί&βηζβηί; δο, ίοΠο\νΐη§ Ιιίδ 
ιηοίΒβΥδ 3(1 νίββ Ηβ ρΓβίβΓΓβά ίο βοιηβ ίο ίβπηδ &ηά δΐ§η 3η βΙΗ&ηββ 
χνίίΐι ίίιβ οΐά ΕιηρβΓΟΓ 3δ 3 ιηββη οί ίββϊη£ ΒοίΒ ίίιβ ΐηίβπιηΐ <ΐ3η§βΓ 
ίΓΟίη Ιιίδ Ι)βδί ίπβηά Ιοίιη αηά ίίιβ βχίβΓη&Ι οηβ Ιγοπι ίίιβ ίηνηδΐοη οί 
Τ1ΐΓ3β6, Ιιίδ 0\νη ίβΓΓΪίΟΓγ, Βγ ίΒβ Βη1ο·3Π3Π8. Το ΟΟΓΓθ1)ΟΓ3ίβ Ιΐϊδ ίίη3Π- 

οΪ3ΐ ΐηάβρβηάβηοβ ίΓΟίη Ο&ηίαουζβηυδ ΑηάΓοηίβπδ III δββηΓβά, ίΐιΐ'οη^ΐι 
ίίιβ 3§Γββπιβηί οί 17 /18.ΥΙΙ.1322 (ίΓβηίγ οί Ερίΐιβίηβ), ίίιβ (1ί8βΙΐ3Γ£’β 

1. Β ο δ ο )ι, Ιοο.οίί., αηά ΚίίγΡαιιά, αουν6πιβηΐ8ηί οί 3άηιΐηΐδΐΓ3ίϊοη, 

ρρ. 49 - 52, 139 - 142. 
2. Β ο 8 ο ίι, ορ.οίί., ρρ. 14 - 16 ί., 18, 19, 31, 45 βίο.; \¥ β ΐ 8 δ, ορ.οίί., ρρ. 

78, 79, 89, βίο.; Βαίου, Οοηδί3ηίίηορΙβ, ρρ. 284 - 285 ί., 288 - 299 αηά ρ^δδΐηι; 
Κ γ γ γ ί δ, Τγροΐο^ϊβ, ρρ. 82 - 83; Κ γ γ γ ΐ δ, Τΐιβ Ροϋίίο&Ι θΓ^3πϊδ3ίίοη, ρρ. 

28 - 29; Γγοπί Ιίιβ βοιίΓΟβδ δββ Ο-Γβ^., VIII, 11Ε : I, 355 αηά ΒΕ IV, ρ. 127 η° 2668, 

θΓβ{ξ., IX, 1 I : I, 397 - 398 βικί ϋΚ IV, ρ. 131 η° 2689 (β&Γΐγ Οοί. 1327). 

3. 03ηί., I, 17 - 18 : I, 85 - 86. 
4. Οίΐηί.., I, 27 - 28 : I, 134 - 139; Τ. Μ ί 11 β ν, Τ3ιβ Β3δΐ1ϊί:3 3ηά ίίιβ Ββηκπ 

δία, Κ£Β 36, 1978, ρ. 187. ΤίιβοάθΓ& Ιοδί ]ιβΓ 1ινΐδΐ33η(1 ΐη 1294 ινίιβη δΒβ ινηδ δίίΐΐ 
νβΓγ γουη^; ίΙιβίΓ οηΐγ οίιϊΜ, 3ο3ιη, \\7&δ Ιιογλ ηβχί γβηΓ : Νϊ οοΐ, ΤΙιβ Εηιηϊΐγ οϊ 
Κ&ηίηΐνοηζβηοδ, 1968, ρρ. 29-31. 
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ίο Ιιίηΐδβΐί ίΓΟίη ίίιβ ίπιρβπαΐ ίΓββδυΓΥ οί 311 ίΒβ ίηηοΐδ ηββ(1β(1 ϊογ Ιιίδ 

ο\νη 3ηά Ιιίδ ίΓοορδ’ ηιηΐηίβηηηββ ι. 

Αδ ίοΓ ίίιβ βίοδβ βο-ορβΓ3ίϊοη οί ίίιβ ί\νο ίηβηάδ ίΐΐΐ ίίιβ βηά οί ίίιβ 

βίγΐΐ \¥3Γ (βηά ΙβίβΓ οη), ίΐιίδ \ν3δ βςαίνβίβηί ίο δΐιοπη^ ίίιβ ΙβαβΙβΓδΙιίρ 

οί ίίιβ Γβνοΐί (3ΐκ1 ΐ3ίβΓ οί ίίιβ δίαίβ) Ιιγ ίΐιβπι ηιυβίι ίο ίίιβ δπιοί1ιβηη§- 

ίβαίοηδγ οί Χβηβ 2. Ιοίιη’δ ΐηιρβπαΐ 3δρΪΓ3ίΐοιΐ8 Ββοηιηβ βνίάβηί ΐη δβ- 

νβΓβΙ β3δβδ (1ηπη§ ίίιβ οίνΐΐ ^3Γ, βδρββίηΐΐγ ϊη ίίιβ ροιηροιίδ, βοηίΓηηη- 

άίη^ βηά άβδροίΐβ δίγΐβ οί Ιιίδ δρβββΐιβδ ΒβίοΓβ ίίιβ βδδβηιΒΙγ οί ηοΒΙβ- 

τηβη άηπη§ ίίιβ Βυΐ^βπηη \ν3Γ (βηιΊγ δαηιηιβΓ 1324) Βγ ννΐιίβΐι ίιβ 3ρρβ- 

3Γβ(1 β^ηβΐ ίο Υοηη§ ΑηάΓοηίοιίδ \νΐί!ι Γβ§3Γ<1 ίο βηίΐιοπίγ, ηάπιΐηίδ- 

ίΓ3ίΐνβ οοηιρβίθηββ, ΓβδροηδϊΒΐΙΐίγ, Ιίηο\ν1β(ΐ£β οί ηίίηΪΓδ 3ηά Γβδρββίβ- 

Βΐΐίίγ; ίΐιυδ Ιιβ βη1Ϊ8ίβ(1, 38 Ιιβ βίαίπιβά, ίίιβ 3(1ηιΪΓ3ίίοη οί ίίιβ οΐά Επι- 

ρβΓΟΓ, \ν!ιο βνβη οοη8Ϊάβ!'βά ίΗβ ρο88ΪΙ>ιΙίΐι/ ο( ο}ιοο8ίη§ Ηίιη α$ ΚΪ8 Κβίν 

ίο ίίιβ ί/ίΓοηβ3. Ιη βυίιπηη 1327 ίίιβ ΟγοικΙ Οοιηβδίίβυδ \ν3δ ρΓβδβηίβά 

ΐη 3 ΙβίίβΓ οί ΑηάΓοηίβηδ III ίο ΑηάΓοηίβηδ II 38 Ιιίδ 3βίθ3ΐ (Ιβ]β§3ίβ 

αηά άβρηΐγ βνβη ΐη β38β οί ϊηιρηδοηπιβηί 4. Είηηΐΐγ, ίο οπιΐί οίΙιβΓ ίη- 

δίβηββδ, I ΓβίβΓ ίο ίίιβ ονβΓ-ηιβηίΐοηβά ιηβάΐηίΐοη οί .Γοΐιη Ιογ ίίιβ δΐΐΓ- 

ΓβηάβΓ οί ίίιβ ββρΐίηΐ Βγ ΟβηιβΓΐδ βηά ΟβδίβΙΙβηοδ ΐη Αρηΐ 1328 5 *. 

1. Ογθ^., VIII, 11Η : I, 358; Οηηί., I, 34 : I, 163 - 166; ΒΕ IV, ρ. 93 η° 2479 

αηιΐ ρ. 128 η° 2672; Ριιΐ ί)ιβ ά&ίβ οί ΙιοίΗ Εβ§·βδ1βη ηρικΐ ΒοΙ^βΓ, «ο&. )ιι1ϊ βηάβ», δΐιοαίά 
1)β οοΓΓβοΙβά ΐηΐο 17/18 Iυΐγ (1322), δββ Β ο β η β γ ί ζ, Βΐιΐ'οηΐςηβ ΙΐΓβνβ, I, ΟΟΡ 
XXIX, 1963, ρ. 350, η° 13; οί. δοΙίΓβϊηβΓ, ΚΙβΐηοΙίΓοηΐΙίβη, 2, ρρ. 229 - 230; 
οί. ΐηί>3, § 4 ηηιΐ ρ. 289 ίίη. 3. 

2. Ε.§. δββ 0&ηί., I, 31-33: I, 151-165; ΟτΓβ§:., Ιοο.οΐΒ; Κγπ'ϊδ, ,ΐοΐιη 
Βηηίαουζβηηδ αηά Ιίιβ Οβηοβδβ 1321 - 1348, οΐί., ρρ. 9-48 ρηδδΐηι, βδρβοίδΠγ ρρ, 
25 - 30. 

3. ΟηηΒ, I, 37 - 38 : I, 181 - 186. 

4. Οηί., I, 45: 1, 219 - 220; Βοδοΐι, ΑηάΓοηϊΒοδ III, ρ. 43; ΒΕ IV, 
ρ. 131, η° 2688. 

5. δββ § 1. ΤΒΐδ 1>γ ηο ηιβ&ηδ ρΓβνβηί,βά. ΙΗβ ίποη(}1γ οοορβΓβίΐοη οί 3ο1ιη &η(1 

ΑηάΓοηίοιίδ ΐη δΐιΐΐδβςηβηΐ γβηΓδ, β.^. δββ Ογ6£., X, 7: I, 496 - 497 (1334): Οβ- 

^0Γ·3δ βχίοΐδ Υουη£ ΑηάΓοηΐοηδ’ ίηΐΐ ίΓΟδί ΐη Οηηίηουζβηιΐδ (Ββηζ ν^τοη^ΐγ άαίβδ 
ΙΚΐδ ρ35δ&£β Ιο ίίιβ Γβΐ^η οί ΑικίΓοηΐοιίδ II, ινίιοπι Ιιβ βηυηΐΐγ ^νΓθη§;Ιγ ΐάβηίΐίΐβδ 
\νΐ11ι ίίιβ Κΐη^ ιηβηίΐοηβά. ΐη ϋ ηηά ΐη ΤΙιοηιβδ Μ^^ΐδίΓΟδ’ «Προσφώνημα τω μεγάλφ 
δομεστίκφ», δββ Εϋηί Εβάβη ΤΙιοηιηδ Μα§·ΐδίβΓδ, ΙιβΓαιΐδβ'β^βΙιβη νοη Ε. “\ν. Β ο η ζ, 
Ββίάβη 1963, ρ. 93 ηοίβ ίο 1. 20); βυί ίίιβ δρροΐηίιηβηί οί Ρ&ίΓΪ3ϊ*ο)ι ,ΐοΐιη Βαίβοβδ 
Ιίγ ΑηάΓοηϊοιίδ III 3δ ^υαΓάΐ&η οί Ιιίδ ίαπιΐΙγ 3ί ίίιηί νβΓγ ίΐιηβ, αίίβδίβά &γ ίίβ δαηιβ 
θΓβ§;0Γ3δ, X, 7 : I, 496, 14 - 24, ροΐηίδ ίο Ιίιβ ορροδΐίβ, δββ Ο. Ρ. Κγπ’ϊδ, Τίιβ 
βηηδβδ οί ίίιβ άίοΐιοίοιηγ οί ΐηιρβπηΐ ΐηδϋίυίΐοη ΐη ίίιβ Βγζδηίίηβ ΕιηρΐΓβ άπΓΐη^ ίίιβ 
Ρβποά 1341 - 1354, Βυζαντινά 3, 1971, ρ. 373, οί. ρρ. 369 - 380 ϊογ οίΙιβΓ βνΐάβηοβ 
οί ίίιβ 8ΐηοιι1<ΙθΓΪη£ (ΙΐίίθΓβηοβδ Ιιβί^νβοη ίοΐιη ηηά Αηάΐ’οηΐουδ III; ηΐδο Κ γ γ γ ΐ δ, 
3ο1ιη Οηηίηουζβηιΐδ αηά ίίιβ Οβηοβδβ,.., Ιοο.οίί. 
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4. Οη ίΒβ οϊΙιθγ Βηηά ΑηοΒοηΐβιΐδ III Β&ά & ΒΐίίβΓ βχρβπβηββ οί 
ίΒβ Βηη^βΓουδ ΐηΐίΐαίΐνβδ ιιηΒβΓίηΒβη Βγ δοιηβ οί Βΐδ ρΓΟπήηβηί, δίΐΐΐ 
ηοί ςυΐίβ «αοοβρΐ&Ι)1θ», «βχίΓβπιϊδί» ίοΠοννβΓδ ΐη ίΒβ οΐνίΐ ννβΓ; β.£. δγΓ- 

£’Ϊ8ηηϊδ, ννΒο ννΐίΒουί ίΒβ Υοιιη§ ΕιηρβΓΟΓ’δ βοηδβηί οπ 24 - 25 Αρπΐ 
1321 (ίίΓδί ρΐιείδθ) Βηά οπΙβΓβίΙ αη 8πηγ Ιογβΐ ίο Βΐπίδβΐί ίο πιογοΙι ίο 
Οοηδίβηίΐηορίβ ΐη ογΒθγ ίο ββρίιΐΓβ αηά Ιοοί ϊί Κ ΤΒυδ ίΒβ Γβνοΐί \νοιιΙ(1 

ΒοίΒ βδδυιηβ 8η οβΒΐοβΓΗίΐβ βΒ8Γ8βίβΓ αηά δβΓνβ δγΓ^ΐηηηΐδ’ ο\νη Βγ- 

ηβδίΐβ βηιΒΐίΐοηΒ, ηβΐίΒβΓ οί ννΒΐβΒ βοπίά Ββ ηΐΐοννβά 1)γ Αηάτοηΐβυδ III. 
Βοδϊάβδ, δυβΒ ΐηΐίΐηίΐνβδ βουΐά ηιίηΐπιΐδβ ίΒβ ΙαίίβΕδ §ηρ οί ίΒβ αηηβίΐ 
ίοΓββδ 8ηά Βΐδ οοηίΓο] αηά ββηηΐΐζδίΐοη οί ίΒβΪΓ βηβΓ£γ ίο\ν8Γ(ΐΒ ρπυηο- 

ίΐη§ Βΐδ οννη βηάδ. ΤΙΐθΓθίοΓΘ ίΒβη (1 - 2.ν.1321) Ιιβ δίΓοη§Ιγ ΓβηοίβΒ 
ίο δγΓ^ΐ&ηηΐδ’ ρΐαη, ννΒΐβΒ ννβδ βάορίβΒ Βγ ίΒβ Εαίΐη ιηβΓββη&Γΐθδ 8ηΒ 
ννουΙΒ ρββνβηί η ρββββίυΐ δβίίίβιηβηί ννΐίΒ ΑηάΓοηΐβυδ II, 88 ΐηίβηάβΒ 
1)γ Βΐιη; 80 Ιιβ ΒΜιηβά ίΒβ ηπηγ’δ ΐηίβΓνβηίΐοη ΐη Ιιΐδ Γβΐηίΐοηδ ννΐίΒ Βΐδ 
§Γ8η(1ί8ί1ιβΓ δίκΐ ίίΐθΪΓ πκΐΐδβΐρΐΐηβ, ίοΓ 8 ννΒϋβ Ιιβ ΐιηροδβά Ιιΐδ \νίΠ οη 
ίΐιβπι2 811(1 ίΓΪβά ίο ηβηίΓ8ΐΐζβ Ιιΐδ Ββρβηάβηββ οη ίΐιβιη 3. Το ρΓβνβηί 
ίΒβη* 1οοίίη£ ορβΓβίΐοη 8£&ΐηδί ίΐιβ 08ρίί8ΐ, ννΒΐβΒ Ιιβ ί&ίίβά ίο άβΐηγ ίοΓ 
]οη£, Υουη£ ΑηάΓοηΐβυδ ννυΓηβά Ιιΐδ ^ΓβηάίβίΒβΓ ηΒουί ίΐιβ ίΓΟορδ5 βά- 

νηηββ (4 - 5.V. 1321), ννΒΐβΒ Ιιβ Ιιΐηΐδβΐί Βυά Γβΐυβίηηίΐγ ίο ογΒθγ, 8η<1 

αάνΐδβά Βΐιη ίο ρΐ&ββ 8 δίβου^ §·8ΓΓΪδοη ο η ίΐιβ ννυΐΐδ ννΒΐβΒ ννουΐά <ΙΪ3- 

οοιΐΓ&£β ίΐιβπι ίΓοηι 8ίί&β1άη£'Β Α δίπιίΙ&Γ βίίΐίικίβ Βγ ίΒβ Υουη§ Εγπ- 

ρβΓΟΓ ίθ\¥8Γ(ΐ3 Ιΐΐδ ίΐΌΟρδ 8Π(1 ίΒβ ΠΟΒίΙίΤγ ίδ ΓββΟΓίΙβά ΐη 8βνβΓ8ΐ 088βδ 
δυΒδβςυβηί ίο ίίιβ νίοίοΓγ οί 23 /24.ν.1328 ννΒΐβΒ πι8(1θ Ιιΐιχι δοΐβ 

ΕιηρβΓΟΓ 5. 

Αί 8Γΐγ Γ8ίβ ίίιβ ρβ&ϋβ-ίΓβηίγ οί 6.VI.1321 {συνθήκη του Μελανός- 

Ρηγίου) Ββίννββη ίίιβ ίννο ΑηάΓοηΐβοΐ νν&δ ρΓβββάβά Ιιγ ηιοίβ ρΓβδδυΓβδ 
Βγ δγΓ§Ϊ3ηηΐδ 8η(1 ίίιβ ηηηγ, ννΒοδβ ΐηιηιΐηβηί βίί&βΐί οη Οοηδίβηίΐηορίβ 

•1. 0Γβ£., VIII, 6Ζ : I, 318-319; Οηηί., I, 19: I, 92 - 93 ίοΓ δγιρηηηίδ’ 

ρβΓδοη&Ιϋγ, Ββδβά οη ηο βχίβηδΐνβ ίοπη&Ι βάιιοηίΐοη ίηιί ίιηνΐη# §ΐνβη δηιηρίβδ οί 
οεφηοΐίγ ηβ ΐί ά,βπνοά ϊγοπι Ιίιαί, δββ I). Η β ί η 8 ο )ι, ϋΐβ Βτίβίβ (3β8 ΜδΙΙΙι^ΐοδ 
νοη ΕρίιβδΟδ ίηι Οοάβχ Υίικίοΐιοηβηδΐδ Τΐιβοΐ. Ογ. 174, ΒβΓϋη 1974, ρ. 142 η° Β 34 

11. 36 - 42, οί Ώβο. 1328 - Λρπΐ 1329, δβο Κ ο α γ ο η δ δ ί δ, Μ. Γαβαλας, Α', ρρ. 
236 - 240; οί. Οΐ'β£., VIII, 4: I, 296, 22- 297, 3. 

2. α&ηί., I, 20-21 : I, 96- 108; Βοδϋΐι, ορ.οΐί., ρρ. 22 - 23 {ΒυΙ I οηηηοί 
&§τββ ίο Ιιθγ άοιιΒίδ 88 ίο ίίιβ ΙιίδίοΓΐοϊίγ οί ίίιβ ΒΕηιβ); Ρ ητΐδ ο ί, ί,ηηίηοιιζβηβ, 
ρ. 50; Β ΐ η ο η, ΡΐΌδΙε^ηιει, ΒΖ ΧΧΧνίΙΓ, ρ. 143. 

3. Ρητίδοί, ορ.οΐί., ρρ. 56 - 57. 
4. Οαπί., I, 21 : I, 104 - 108; ϋΚ IV, ρ. 124 η° 2653, \ν1ιοδβ άηίβ, «1321 3ρπ1 

οη. 25/6», δΙιοηΜ 1>β οοΓΓβοίβά ίηίο «1321 ηιαϊ 08. 4/5». 
5. ΚγτΓϊδ, ^οIηη Οαηί&ουζβηυδ ηη(1 ίίιβ Οβηοβδβ 1321 - 1348, ΜίδοβΙΙ. 

81ογ. Εΐ£. III, ρρ. 19-20 &η4 ρηδδΐηι. 
11-4-1979 
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\ν&δ δΐΐδρβηιΐβίί οηΐγ ηίίβΓ ΐηίβηδΐνβ άβ1ΐΙ)βΓ3ίΐοη8 Ββί\νββη Βΐπι αηά Ιιΐδ 
πιοίΙιβΓ Ευ^βηίη \νΕο ηβίβά &δ (Ιβίβ^βίβ οί ΑηάΓοηΐβυδ II ίο ίΒβ ΓβΒβΙδ ι. 
δγΓ^ΐβηηΐδ’ βοηίΐηυβά Ιΐηΐίδ λνΐίΐι ίίιβ πιβδδβδ ΐη ίίιβ δβοοηά ρίιηδβ οί ίίιβ 
βΐνΐΐ \Υ8Γ, άιιηη§ ννΐιΐοΐι (&ιιίιιιηη 1321 -17 /18.ΥΙΙ.1322) Ιιβ Ε3(Ι ]θΐηβ(Ι 
ίίιβ οΜ ΕηιρβΓΟΓ2, Ιιΐδ ορροδΐίΐοη ίο ίίιβ Γββοηβΐίβηιβήί οί ίίιβ ί^ο Επι- 

ρβΓΟΓδ Βγ ίΒβ ίΓββίγ οί ΕρϊΒηίηβ (17/18.νΐΙ.1322) 3 λνΐιΐβΐι βηάβά ίίιβ 
δββοηά ρΒβδβ οί ίίιβ ννηΓ, Ιιΐδ ρΐοίίΐη^ \νί11ι ΑηάΓοηΐβιΐδ Αδ&η (βχ-§ο- 

νβΓηοΓ οί ΜοΓββ) ΐη Αη^αδί - ΟβίοΒβΓ 1322 8£3ΐηδί ΒοίΒ βηιρβΓΟΓδ, 

βηά Ιιΐδ ΐιηρβη&Ι ηπιΒΐίΐοηδ, Ιβά ίο Ιιΐδ ίηΐΐ ίηίο άΐδ^Γδοβ, 3ΓΓβδί (Οοί. 

1322) 8η1 ϊηάΐοΐηΐ οοηάβπιηηίίοη (ιηΐά - Νον. 1322); Ιιΐδ Ιιουδβ, νίηβ - 
γβΐ’άδ βηά Βυΐΐάΐη^ δΐίβδ \νβΓβ Ιοοίβά ογ ίηΒβη ονβι· 1>γ ίΒβ ρορυΐαοβ 4 

— ίΐιβί ΐδ ίΒβγ δυίίβΓβά ίΒβ δηπιβ ίΓβηίηιβηί 88 ίΒβ ρΓορβΓίγ οί Βΐδ ροΐΐ- 

ίΐοαΐ ορροηβηίδ. ΑοοοΓάΐη^ ίο δοηιβ βοΒοΙ&Γδ ΐη ϋβο. 1327, ΐ.β. δοπιβ 
ίΐιηβ βίίβΓ ίΒβ Ββ§;ίηηΐη§ οί ίΒβ ίΒΐΐ’ά ρΒβδβ οί ίΒβ \ν3Γ, 800οΐ’άΐη§: ίο οίΒβΓ 

ηοί Ιοη£ ηίίβΓ ίΒβ ΓβΒβΙδ’ νίοίοΓγ (24.V. 1328) δγΓ^ΐηηηΐδ \νηδ Ιβίί ίΓββ 
ΙΒγοο^Β Οδηίυουζβηυδ’ ΐηίβΓΥβηίΐοη 5, — ίΒβΓβίοΓβ Ββΐη§ 3§&ΐη 8 ρο- 

ίβηίΐηΐ (Ιβη^βΓ ίοΓ ΑηάΓοηΐουδ ΙΙΓβ ροΒοΐβδ υηά ηΐηΐδ. ? 

5. ϋηιΙβΓ δυβΒ οίΓοηηΐδίηηοβδ ΑηίΓοηΐουδ βχβΓοΐδβά β Βηΐηηοβά 
ροΒογ ίοννβΓίΙδ ίΒβ δοοϊηΐ ίβηδΐοηδ ηΓουηά Βΐδ ίΒΓοηβ ν/Ββη Ββ οΒοββ 
Ιονν &η(1 πιΐΒάΙβ οίηδδ ρβορίβ ίοΓ ίΒβ ίΐΓδί 808ΐΐη§ οί ίΒβ βΐίγ ν/ηΐΐδ, \νΒΐοΒ 
οοοηΓΓβίΙ άυπη^ ίΒβ ηΐ^Βί οί 23/24.ν.1328. ΑοοοΓ(Ιΐη£ ίο Ο&ηί&ουζβ- 

ηυδ, ίΒβ ί\νβηίγ-ίουΓ πιβη \νΒο ΒβΜ ίΒβ ίννο τορβ ΙηάάβΓδ6 βδοηρβΒ ίΒβ 

1. Οαηί., I, 22: I, 109-110, 113; Οι-β^., VIII, 61: I, 319 - 320; Β ί η ο η, 
ορ.οΐί., ρρ. 143 - 144; ΌΕ IV, ρ. 88 η° 2461, «Ιί.ν. ΐυηΐ 6»; Β ο δ οΐι, ορ.οΐί., ρ. 24; 

ΡοβηβΓίζ, ΟΙίΓοηΐςαβ Ι)Γβνβ, I, ΟϋΡ XXIX, 1963, ρ. 350, η° 13. 

2. 0Γ6£., VIII, 4Ζ; I, 302; θΓβ£., VIII, 6Ζ : I, 318 - 319; Ο&ηί., I, 8 : I, 37; 
I, 16 : I, 77 - 78; I, 18 : I, 85 - 87; I, 19 : I, 92 - 93; I, 28 : I, 136 (ίαη. 1322); Ρ 3- 
γ ΐ δ ο I, ορ.οΐί., ρ. 57; Β ΐ η ο η , ΡΓΟδί&^ηια, ρρ. 141 - 142, 387. 

3. Ογθ£., VIII, 11Η : I, 363 - 364; οί. δοΒτβΐηβΓ, ΚΙβΐηοΙίΓοηΐΙίβη, 2, ρρ. 

229 - 230; οί. &1)ονβ, § 3 &η4 ρ. 287 ίίη. 1. 

4. ΤΙιβ ΙηίίβΓ νΐβνν ΐδ ίο ββ ρΓβίβΓΓβά; Οαπί., I, 35 : I, 171 - 172; θτβ£,, VIII, 

11Η - 12Δ : I, 362 - 363; Ο η ΐ 11 α η 4, Ν. Οτβ^ΟΓηδ, ΟοΓΓβδροηά&ηοβ, ρ. 303; Ο η ΐ 1- 

Ιηηά, Ιηδίΐίιιίΐοηδ, I, ρ. 227; Ρατΐδοί, Ο&ηίηοηζβηβ, ρρ. 66 - 69; ΒοδοΒ, 

ΑικίΓοηΐΒοδ III, ρρ. 90 - 91; Β ΐ η ο η, ΡΓθδί&§;ηι&, ρρ. 378 - 379, 387; Κ ο ιι γ ο η δ- 

δ ΐ 8, Μ. Γαβαλας, Α', ρρ. 238, 365 - 366, 34 (Βιιί ίΒβ άηίβ οί 8’.δ ηιτβδί ΐη ρ. 
238, 1324, ΐδ ίο Ββ οοΓΓβοίβά ίηίο 1322, τνΒΐοΒ ΐδ ίΒβ γβηΓ ηοοβρίβά ΐη ρ. 365). 

5. Οηηί., II, 4: 329 - 335: II, 32: 1,436; Β ο δ ο Β, ορ.οΐί., ρ. 31 (ϋβο. 1327); 

Βαί (>Γ6£0Γ&δ, IX, 8Ε : I, 432, 22 - 25 — 433, 1 - 4 δίηίβδ ίΒηί 8γι*£ΐηηηΐ8 \ν&δ δβί 
ίΓββ έΐ' τούτοις, ΐ.β. ηίίβΓ ίΒβ οοοιιρηίίοη οί ϋοηδίαηίΐηορίβ Βγ ΑηάΓοηΐβυδ III; οί. 
Κ ο υ γ ο ιι δ 8 ΐ 8, ορ.οΐί., Α', ρρ. 236 - 240, 343. 

6. ΕηοΒ οί ίΒβηι νν&δ Ββΐη§ ΒβΜ Βγ ίννβίνβ ιηβη, δββ ηΒονβ, § 2, οί. αΐδο ρ. 282 

ίίη. 3. 
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§ηέα’άδ’ αίίβηίΐοη &ηά, §ακ!βά Εγ Οπι&Γΐδ β&δϊΐγ αρρι-οηβΕβά ίΕβ νν&Ηδ 
Ιθ\ν&Γίΐ8 ίΕβ ΠΓ6ΣΙ \ν1ΐβΓβ ίΕβ ΥθΠΠ£ ΕπίρβΓΟΓ’δ &§βϊΐΐδ ΪΠ ίΕβ βΐίγ ΛΥβΓβ 
ρΓβρ&πη£ ΐίδ δΐίΓΓβηάβΓ. δΐηββ ίΕβ πιβη οοιιΜ ηοί δίβγ <}ο\νη ·\νβΐίΐη§; 

ίοΓ 1οη§, ίΕβ &§βηί8 άΓορρβά Γορβδ Εγ ν/ΚΐοΚ ίΕβγ Ε&πίβά ιιρ ίΕβ 1&<1(1βΓ8 

&ηά &<&ρί6ά ίΕβπι ίο ίΐιο οιιΙθγ δΐάβ ο£ ίΕβ Ε&ίίΐβπιβηίδ. ΤΕβ ίπδί ίο 
ιηουηί οη ίΕβπι Εγ βηβΕ όί ίΐιβ ΙηάχΙβΓδ \νβι·β ίΕβ ίΛνβΙνβ ιηβη ηρροΐηίβ<1 

ίοι· ΐί; ίΕβη ίοΠον/βό ίΕβ (Υοαη§) ΕπιρβΓΟΓ ηηά ίΐιο Οαηά Όοπιβδίΐβηδ 
ίο^βίΕβΓ ννίίΕ ίΕβπ Γβίΐηηβ, ννΐιο, ίΐιβ ιηοοη Εβΐη£ ίηΐΐ β,ηά δΕίηΐη§, \νβΓβ 
ιηονΐη§; ηιιάβΓ ίΕβ δΕ&Εονν ο! ίΐιβ δΕΐίίΐη^ βίοηάδ, δίορρϊη§ &ηά Ιγΐη§; 

τ]ο\νη οη ίΕβ β&ΗΕ γνΕβηβνβΓ ίΕβΓβ \νβΓ6 ηο βίοηάδ ίο βονβΓ ίΕβπι. λΥΕβη, 

ίΐιιΐδ ρΓ0βββ(1ΐη£ ίο ίΐιβ λν&Πδ, ίΕβγ \νβΓβ ηί η (Βδί&ηοβ οί βΓΓονν, ίΐιβίΐ' 

ίήθηάδ ηρ ίΕβΓβ ηοίίοβά ίΕβπι βη(1 Εβ^βη δΕοπίΐη§ ηη<1 ΐηνίίΐη£ ίΕβ 
Βγζ&ηίίηβ οίίίζβηδ ίο ]οίη ίΕβπι, βδ ΐί ίΕβ οίίγ \νβΓβ πιηηΐη§· ηη ΐππηβ- 

(Ιϊ&ίθ (ΐ3η§'6Γ ίΐΌΓΠ βηβπιΐβδ ΐηνβδίΐη§ ΐί. ΡΓθίίίϊη£ £ΐ’οηι ίΕΐδ ίΕβ πιβη 
οί Υοηη§ ΑηφΌηΐοηδ ηΐδΕβ(1 οηίο ίΕβ ΙβοΕΙβΓδ, <1βϊγΐπ£ ίΕβ ηοίδβδ, οηββ 
ίΐιβ ρορηΐβίΐοη ΐηδκΐβ Εαά ί&Εβη ηοίΐββ οί ίΕβπι; ίΕβ ΕιηρβίΌΓ ιηοαπίβά 
ίίΓδί &η(1 βάνΐββοΐ Οηί&βιιζβηηδ ίο ίο11ο\ν, Εβ1ΐβνΐη§ ίΕηί, ΐη οαδβ ίΕβγ 
ιηηηη§β<1 ίο Γβ&οΕ ίΕβ ίορ οί ίΕβ ν/αΐΐδ, βνβη ίί &ηγ οί ίΐιβίΐ’ ίοβδ βίί&βΐίβοΐ 
ίΕβπι ίΓΟΓη ίΕβΓβ, ίΐιβδβ λνοηΜ Εβ πηδΕΙβ ίο ίί§1ιί 9.§&ϊη8ί ΙΕθιϊι; οιιί οί 
Γβδροοί Γογ ίΕβπ &βφΐ&ΐηί&ηββδ ϊη ίΕβ ΓβΕβΐδ’βηηιρ ίΕβ βηβηιΐβδ λνουΐά 
(Ιοδίδί ίΓΟίη νΐοίβηοβ, βη(1 ^οηΜ ]θΐη ίΐΐθΐη ΙΐΕβ ιη&ηγ οίΕβΓδ. ΤΕβ Οηηά 
ϋοΓΠθδίίοηδ οΕ]βοίβ(Ι, 8βγΐη£ ίΐιαί δυοίχ ο ΒβΙι&νΐουΓ οη ίΙΐθΐΓ ρηΓί \νοιιΜ 
ΓΩΒίίθ ίίΐθ Γβδί ΐοδίΐβ οηβ ίΐηοίΙιβΓ ΐη ίΙΐθΪΓ βίίοΓί ίο ιηοηηί ίίΓδί αίίθΓ 
ίΚβιη; ίΐΐθ Ι^βδί Ννοηΐά ί>θ ίο &11ο\ν ίίιβίΓ πιβη §ο ηρ ίίΓδί ΐη ΟΓάθΓΐγ ηι&η- 

ηβΓ. Τΐιβ ΕηιρβΓΟΓ ίο11ο·ννβ(1 ^^ηί&^ηζ6ηιIδ, αάνΐοο. Βιιί \ν!ιΐ1θ ίΐιβ ίοΓ- 

ηιβΓ’δ ηυιηβΐΌηδ πιβη \νβΓβ ηδββη(1ΐη§, ίίιβίΓ ΐηάάβΓ 1)Γθ1{β ηηάβΓ ίίιβίΓ 
\νβΐ§1ιί — ΐΐδ Γορβ ^ανβ λν&γ; δο βΠ ίΐιβ §τοηρ ηδβά ίΐιβ δββοηίΐ 1&(ίάβΐ' 

ηηάβΓ ίίιβ δηρβΓνίδΐοη οί Αη^Γοηϊοηδ ο»ηά ^ο11η, ννΚο Ιΐιηΐίβά ίΕβ ]θδί- 

1ίη§ ίο ά πιΐηΐηιιιπι 1>γ πιβ^ηδ οί ίΐπβθίδ ηποί ίιΐίδ! Τίιβ ΕπιρβΓΟΓ 8 

ΐηΐίΐηίΐνβ οί υδΐη£ τηΐίΐάΐβ οΐ&δδ ρβορίβ ίοΓ ίΐιβ ορβΓηίΐοη οί δοοίίη^ ίίιβ 
ννηΐΐδ ΐδ ίΐιιΐδ (ϋδβΓβάΐίβά 1>γ ίΐιβ ηοί)1β ΚΐδίοΓίδη, \ν!ιο νν738 ηη οοπΙ^γ 

ννΐίηβδδ ίο ΐί. 
6. Αοβοι*<ϋη§ ίο ΟΓβ^ΟΓ&δ’ ηοβοηηί, <ίηπη§ ίΐιβ ηί^ίιί ίΐχβά, ίΐιβ 

ίΓ&ΐίοΓδ Εηνΐη§ Βοιι^Εί πηιοΐι ^νΐηβ δίηοβ β&Εγ, οίίβΓβά ΐί ρηΓβ ίο ίΐιβ 

ηβΐ§1ιί)θΐιηη§' §ηβΓ(ΐ8, \νΕο ηίίβΓ <ΐΓΪη^ΐη§ ΐί ίβΐΐ ίδδί βδίββρ, Ιΐΐίβ άββά; 

&Ροηί πιΐάηί^ΐιί (23 - 24.ν.1328) &Γπνβά &ί ίΐι&ί ρ8ΐ*ί οί ίΐιβ \να11 ίΐιοδβ 
ννΐιο Ιιβίά ίΐιβ ηηΐςηβ ΙίκϊάβΓ, χνίτιΐοΐι Λν&δ δβί ηρ ί>γ ίΕβ ίΓηΐίΟΓδ Εγ πιβ^ηδ 

όί η Γορβ άι*ορρ6(1 3ο\νη ίοοιη δΕονβ; βΐ§1ιίββη πιβη οΙΐπιΕβά ηρ αηά 

1. 0&ηί., I, 59: I, 302 - 303; οί. ΒοβοΙι, ορ.οίί, ρρ. 50-51. 
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βηίβΓβά ίΐιβ οίίγ, τηδΕβά ίο ίΐιβ Οαίβ οί Βοιη&ηοδ ηηά ΓβηιοΛ^βοί ΐίδ ϊβνβΓ; 

ίΕΓοη^Ε ίΕαί & ηηπιΕβΓ οί δοΙάΐβΓδ οηηιβ ΐη ίο^βίΕβΓ \νΐί1ι ίΕβ Υοηη§ 

ΕπιρβΓΟΓ χ. Οηίηοηζβηηδ ΐη ίΕΐδ Γββρβοί δί&ίβδ ίΕ&ί, ννΐιΐΐβ ίΕβ Υοηηο; 

ΕπιρβΓΟΓ αηά ίΕβ Ογ&ικ1 Οοηιβδίΐοηδ \νβΓβ οοηίΓοΙΙΐη^ ίΕβΪΓ οΙΐιηΕΐη^ 

πιβη, λυΕθπ ΐΒβ ηηπιΕβΓ οί ίΕοδβ \νΕο Ιιαά βηίβΓβ(1 \ν&δ Ιΐίίΐβ Ιβδδ ίΕ&η 

οηβ ΙιηηίΐΓβοί2, ίΕβ οίίΐοβΓ ΐη οΙααΓ^β οί ίΕβ £ο&Γ(ί8 δγηβάβηοδ ίΕβ δοη 

οί ΜβΓοΙβδ ΓπδΙιβίΙ ννίίίι 200 πιβη ίο ίΕβ ροΐηί οί ίηπιυΐί ίο δββ ννΕβί 

\ν&δ §οΐη§ οη; Ευί Ιιβ βηά δοπιβ οί Ιιΐδ πιβη \νβΓβ δΓΓβδίβά Εγ ίΕβ ΓβΕβΙδ 

\νΕο Εθά ηΐΓββάγ οϋηιΕβά ηρ ίΕβΓβ! ΙΙροη Ιβεπηΐη^ ίΕηί ΑηάΓοηΐοηδ 

III ν/8δ ίΕβ Ιβ&ίΙβΓ οί ίΕβ πιβη \νΕο οηυ§Εί ίΕβπι, ίΕβ ΠΓΓβδίβίΙ ηΐ’^βίΐ 

ίΕβπ οοΙ1β8§ηβδ ΐη ίΕβ οίίγ ίο δηΓΓβηάβΓ οηοβ ίΕβπ §βηβΓηΙ Ε&ά Εββη 

οηρίηΓβά &η(Ι ίΕβ Υοηη§; ΕπιρβΓΟΓ Εηά πι&άβ Εΐδ \ναγ ΐηίο ίΕβ λνβΐΐδ. 

ΤΕΐδ ηβ\νδ Ε&ά &η ΐπιπιβίΒαίβ Γβδηΐί : ίΕβ ηιβη οί ΜβΓηΙβδ Εβ^&η ηοβίαΐ- 

ηιίη^ Αη^Γοπΐοοδ III βηά ίΕβγ \νβΓβ δοοη ]οΐηβά Εγ ίΕβ ίοίαΐϊίγ οί ίΕβ 

δοΙάίβΓδ ίΕΓοη^Εοηί ίΕβ ννβΐΐδ. Ιί \ν&8 οηΐγ ίΕβη ίΕαί ίΕβ Υοηη§ Επι¬ 

ρβΓΟΓ ηηά ίΕβ &Γ8Π(1 ϋοπιβδίΐβιΐδ άββΐάβά ίο βηά ίΕβπ Ε&ΓάδΕίρδ ηηά, 

δίΐΙΙ δίβη(ϋη§ Εγ ίΕβ ΙαάάβΓ, ΟΓίΙβΓβΕ ίΕβπ πιβη οη ίΕδ \νη11 ίο ορβη 

ίΕβ ^αίβδ ίοΓ ίΕβπι. λΥΕβη ίΕΐδ \ν&δ (Ιοηβ, & ηήπιΕβΓ οί πιβη Εβηάβά Εγ 

ίΕβ Υοηη§ Κΐη§ τηδΕβά. ΐη, &ηά ίΕβγ ννβΓβ ίο]1ο\νβά Εγ ίΕβ ΡΓΟίοδίΓαίοΓ 

(ΤΕβοάοΐ’β δγη&(Ιβηη3) 8η<1 ίΕβ ννΕοΙβ 8γπγ3’'3, ΐηβΐηάΐη^ ίοΕη 0&ηί&- 

βηζβηηδ. ΤΕβ ορβΓ8ίΐοη ρΓΟΛ^βί! δηβοβδδίηΐ. 

7. Μοδί ΐηίβΓβδίΐη^ ΐη ίΕΐδ Γβδρββί \ν&8 ίΕβ ηίίΐίηάβ οί ίΕβ ΟΓ&ηά 

Εο§οίΕβίβ οί ΑηοίΓοηΐβηδ II, ίΕβ ροννβΓίηΙ ΤΕβοάοΓβ ΜβίοβΕΐίβδ νΐδ- 

&-νΐδ ίΕβ (Ι&η^βΓ τυη Εγ ίΕβ ββρΐίηΐ. ΑίίβΓ δηηδβί (οί 23.ν.1328), ίΕβ 

^ηίβδ οί Βγζβηίΐηηι Ε&νίη§ Εββη βίοδβά, δοπιβ οηβ 8ΓΓΪνβ(Ι Ιγοπι ίΕβ 

ηβ&ιΈγ ίΐβΐίΐδ ηηά ΕηοοΕβΕ ηί ίΕβ §&ίβ οί ΟγΓοϋπιηβ 4 ηηά ΐηίοηηβά οηβ 

οί ίΕβ §η8Γ(Ιδ ίΕ&ί Εβ Ε&ά ηοίΐββά & §Γοηρ οί ίο11ο\νβΓδ οί ΑηάΓοηΐβυδ 

III πιβΓβΕΐη^ ίοννηΓοΙδ ίΕηί ρητί οί ίΕβ χνηΐΐδ, ηβ&Γ ίΕβ Ο&ίβ οί Βοηιβηοδ. 

1. Οτβ£., IX, 6 : I, 419 - 420; ίθΓ ίΐιβ ροδίίΐοη οί 'Ρωμανοΰ Πόλη, ηο'Λ’· Τορ- 

Εαρι (= Οτ&ίβ οί Ιίβ Ραπηοη), ίο ίίβ \νβδί ίη ΙΚβ ιηϊάΕΙβ οί ΙΕβ Τίθθ(ίοδδΪ8.η λν&11 

δββ Ε. ^ & η χ η, Οοηδίηηϋηορίβ Εγζηηίίηβ, 1964, ρρ. 420 - 421, οί. ρρ. 145, 268, 

280 &ηά. ιη&ρ η° 1, ιπηρ η° 5, ιηαρ η° VI; οί. ρ. 281 ίίη. 1, αίονβ.. 

2. Ροδδϊίΐχ βί§;Μγ? δββ 0Γβ§·., Ιοο.οίί., \νΕοδβ ηυηχίβΓ «18» ιηηγ Ιι&νβ Ιχοβη 
α ιηϊδΐιηάβΓδίίΐη(1ίη§ ίοΓ «80». 

3. Ο&ηί., I, 59 : I, 303 - 304; ΒοβοΕ, ορ.οίί., ρ. 51; ΒοβηβΓίζ, ΟΕγο- 

ηκριβ ΕΓβνβ, II, ΟΟΡ XXX, 1964, ρ. 43 η° 19 ϊογ ίΕβ ά,βίβ ηηχΐ ίΕβ βχηοί ϋηιβ : 

24.ν.1328; 8 οΕ γ βί η &γ, ΚΙβΐηοΕΓοηϊΕβη, 2, ρ. 234; οί. ηΕονβ, § 1 β,ηχΐ ρ. 283 ίίη. 1. 

4. ΤΕβ Οηίβ οί ΟγΓοϋπιηβ Λνηδ ΐη ίΕβ πογΙΕ οί ίΕβ οίίγ ννειίΐ αηά δβΓνβι! αβ 
βηίΓηηοβ ίο ίΕβ Ρηΐ&οβ οί ΒΙαοΕβΓηηβ, ί 3. η ΐ η, ορ.οίί., ρρ. 283 - 284, οί. ρρ. 355, 

458 - 459, 9ΐκ1 ιπηρ η° I; οί. αΕονβ ρ. 281 ίίη. 1, εακί ίίη. 1 οί ίΕΐδ ρα£β. 
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Τΐιίβ ηβννβ Μ§Είβηβά ίΕβ οΐά ΕηιρβΓΟΓ, ννΕο άββίάβά ίο δβηά δοΙάίβΓβ 
ουίδίάβ ίο ραίΓοΙ ίίιβ Ιαηά νναΐΐδ α1οη£ ίΕβ βοαδί. Τίιίδ νναδ ο1>3 βοΐ-βίΐ ίο 
Εγ ίίιβ Οαηά Εο§οίΕβίβ, ννΕο βοηδΐάβΓβά ίίιβ ηβννδ α ρηβίΙΙαηίηιοηε αηά 
ί§τιοΜβ τη,ιηοιιτ αηά ίίιβ ραίΓθ11ίη§ δίυρίά δίηββ ίίιβ £'αίβδ αηά ίίιβ \ν&11δ 
\νβΓβ ρΓοίββίβά ννίίΕ ιηαηγ ννβαροηδ; αηγ αίίβηιρί οί ίίιβ ΓβΕβΙδ.ίο ίοΓββ 
ίΕβΐΓ βηίΓγ ίηίο ίίιβ οϊίγ ννουΐά Ιβαά ίο ίΕβΐΓ άίδαδίβΓ. Οβ^ΟΓαδ βχρίαίηβ 
ίΐιΐδ αίίϊίηάβ οί ΤΕ. ΜβίοβΕίίβδ αδ ίΕβ Γβδυΐί οί ί§ηθΓαηββ ίη ιηίΙίίαΓγ 
ιηαΙίβΓδ ογ οί α \νΓοη§ άΐΓββίίοη οί Είδ πιίηά Εγ Οοά αίηιίη§ αί αη ίηι- 

ρίβιηβηίαίίοη οί ίίιβ άίνίηβ βοηάβιηηαίίοη οί ίΕβ οΐά ΕιηρβΓΟΓ αηά Ιιίδ 

Γβ^ΐιηβ. 

λΥΕβη ΓβροΓίδ οί ηηιηβΓουδ βηβιηίβδ Εανίη§; §·αίΕβΓβά οηίδίάβ Ηο- 

π1αηοδ, Οαίβ ννβΓβ ραδδβά α§αίη ΒβίοΓβ 3.00 α.ηι. (άαννη οί 23 ίο 24.V. 

1328) αί ίίιβ ΟγΓοΙΐηαηβ Οαίβ Εγ ρβαδαηίδ Ιγοπι ίίιβ δυΒιπ·Εδ, ΑηάΓοηί- 

βυ$ II §οί ιηοΓβ Εβιηηδβά αηά ΓβρΓπηαηάβά ίίιβ ΟΓαηά Εο§οί1ιβίβδ ίοΓ 
Ιιίδ αραίΐιγ αηά ραδδίνβηβδδ νίδ-α-νίδ ίίιβ άαη§βΓδ δΐίΓΓοιιηάίη^ ίΕβιη. 

Μβίοοίιίίβδ δίαγβά αάαπιαηί, ίηδίδίίη^; οη Ιιίδ άβίίαηοβ οί ίίιβ «ΙιβαΓί - 

δΕαΕίη§ ιιρπδίη^» αηά ννβηί ίο Εβά ι. 
8. Τΐιβ Γβαβοηδ ίοΓ ΜβίοβΕίίβδ’ δβΐί - βοηίίάβηοβ αηά ορίίιηίδΓη αΓβ 

ίο Εβ δου§Εί ίη Είδ ν/Γοη§’ Εηονν1βά§;β αηά αδδβδδΐηβηί οί βδδβηίΐαΐ ίαοίοΓδ 
αηά άβνβίοριηβηίδ, αηά ίη Είδ βυηηίη§ ρΐαη ίο Εανβ δοιηβ ρΓβίβχί !ογ 
δίάίη§ ννίίΕ ίΕβ οΕνίοιίδ νίοίΟΓ ίη άηβ ίίιηβ. ΕΪΓδί Είδ Γβίηβαί ίο ίαΕβ 
ηιίΙίΐαΓγ πιβαδυΓβδ ίοΓ δίβπιηιϊη^ ίΕβ ίιηιηίηβηί αδδαηΐί οί ΑάΓοηίοιίδ 
ΙΙΓδ ίοΓοβδ νναβ ρΓοΕαΕΙγ άηβ ίο Είδ ί^ηοΐ'αηββ οί ίΕβ ννίίΕάΓανναΙ οί 
ΕοίΕ αΐΐίβδ οί ΑηάΓΟηίοηδ II, Βιι1§;απαηδ αηά νβηβίίαηδ Γγοπι ίΕβ αΓβα 
οί Οοηβίαηίίηορίβ (αΕοηί 20.ν.Ί328) 2 αηά Είδ ιηαδίβΓ’δ Γβδη1ίίη§ ίδοΐα- 

ίίοη αηά Ιοδδ οί αΐΐ δηρροΓί 8, ογ ίο α ίββ1ίη§ ίΕαί ίΕβγ ιηί§Εί Εβ ηδβά 
ίη οαδβ οί ηββά. Οβ^οΓαδ’ βχρίαηαίίοη — ΜβίοοΕίΐβδ’ πιίΙίίαΓγ ί§;ηο- 

ταηοβ — ίδ Εγ ηο ηιβαηδ δαίίδίαβίοΓγ ίη νίβνν οί Είδ 1οη£ οαΓββΓ αδ αΓ- 

ΕίίβΓ οί ρηΕΙίο αίίαΐΓδ, ννΕίβΕ πιηδί Εανβ ίαη^Εί ίΕβ ΟΓαηά Εο§οίΕβίβδ 

1. ΟτΓβ£., IX, 6:1, 420 - 421; Β θδθΕ, ορ.οίί., ρρ. 50 - 51. Οτβ§οΓαδ αδ αη 
ΐηίΐιηαίβ ίπβηά οί ΕοΙΙι ΑηάΓοηΐοτίδ’ II αηά ΤΕ. ΜβίοοΕΐίβδ ιηυδί Εανβ ννΐίηβδδβά 
αΐΐ ΙΕβδβ άβνβίοριηβηίδ αηά Εδδ, ίΕβΓβίοΓβ, ίο Εβ Γβΐϊβά υροη οοηοβΓηΐη§· ίΐήδ ρβποά, 

βί, θΓβ£., IX, 6 : I, 427. 
2. Οαηί., I, 58 : I, 299 - 300; οί. αΕονβ, § 1; ΕοννβνβΓ Οτβ§οΓαδ οιηΐίδ οΐΐ Γβ- 

ίβΓβηββ ίο οΐά ΑηάΓοηίβυδ’ ογ ΜβίοοΕΐίβδ5 ΐηΐίΐοΐίΐνβ ΐη ΐηνίίΐη^ ΙΕβ ΒαΙ^αΓίαηδ ίο 
ίΕβΐΓ δηρροΓί; ΙΕίδ ηιαγ Εβ αίίπΕυίβά ίο Είδ ννΐδΕ ίο ννΕϊίβννοΒΕ ΕοίΕ δίηοβ ίΕβγ 
ννβΓβ Είδ ίπβηάδ, δββ ΟηίΙΙαηά, Εδδαΐ δΐΐΓ Νίο. Οΐ’β^οΓαδ, Ραπβ 1926, ρρ. 

6 - 14. 
3. ΒοδβΕ, Ιοβ.βϋ., άοβδ ηοί οοιτβίαίβ ίΕβ ηβ^αίΐνβ αίίϊίηάβ οί ΜβίοβΕίίβδ 

Ιο Είδ ί^ηοΓαηββ οί ίΕβΐΓ ίδοΐαίίοη. 

ΟοηΙΐιιιιίΙγ 3Π(Ι ΒίίΓβΓβηίίαίΐοη ΐη ίΕβ Πβ^ΐηιο οί Αηάΐ'οηίβαδ III 293 

αί ΙββδΙ α οοιτββί ΓηίΙΐίαΓγ ίββΐίη^ Κ \ΥΕαί ίδ ηιοΐ’β ρΙαιΐδίΕΙβ ίδ ίΕβ αδδΐιρ- 

Ιίοη ίΕαί ίΕβ ννΐΐν αηά δίν ηιαη, Εανΐη§ ηοΐίοβά ίΕβ ίηβη οί βνβηίδ ίη 
ίανοητ οί ΑηάΐΌηΐουδ III, ίπβά ΐΕΐ'οη^Ε ιηϋίίαΓγ ίηβΓίία ίο βΓβαίβ ίοτ 
Εΐηι αη ορροΓίυηίίν, ννΕίβΕ Εβ οουΐά Είηΐδβΐί υδβ αδ αη αΓ^ηπιβηί ίοτ 
ννίηηϊη^ ονβΓ ίΕβ Υοηη^ ΕηιρβΓΟΓ. ΤΕίδ ίδ βυρροΗοά Εγ ίΕβ ίαβί ίΕαί 
ΜβίοβΕίίβδ αί αΕοηί ίΕίδ ίίτηβ ρΐαοβά Είδ ναΙηαΕΙβδ αηά οαδΕ ίη οΕαΓ^β 
οί δοηιβ οί Είδ ίρΐβηάδ, ννΕο ^ανβ Εΐηι Ιίδίδ οί ίίιβ Ι,ΓβαδίΐΓβδ ίη Γβββίρί 
(γραμματεία)1 2. $ικ·Ε αη αβί \ναδ οΕνίοηδΙγ α ίβπιροΓαργ δίβρ Γογ ίΕβ 
ίίιηβ οί βΓΐδίδ, ννΕίβΕ Εβ χνοτιΐά ονβΓβοηιβ Εγ βΓαίίγ ρΓβίβηδίοη οί ίηηο- 

ββηοβ δηοΕ αδ ίΕαί δΕο\νη ίη Είδ δρββοΕ αάάτβδδβά ίο Εοίΐι ΕιηρβΓΟΓδ 
αί ίΕοίρ ίΪΓδί οηοοιιηίβΓ αίίβΓ ίΕβ ϋΓαηάδοη’δ νίβίοΓν 3. ΕβΓίαίηΙγ Μβίο- 

οΕίίβδ νν'αδ ηοί δο ηαίνβ αδ ίο Εββρ αί Εοηιβ άοβηηιβηίδ ηιαηίίβδίίης \νΕαί 
Ιιο ΐηίοηάβά ίο οοηββαί αηά ίΕηδ ρΓοίοβί; δίϋΐ οιιί οί ονβΓβδίίηιαίίοη 
οί Είδ ρβΓδηαδίνβηβδδ αηά ίηίΐηβηββ απιοη^ ίΕβ ΙβαάβΓδ οί ίΕβ τιβ\ν Γβ- 

§ίιηβ Εβ γ3ί(Ι ηοί ίαΙ<β ηιβαδΠΓβδ ίοτ· Είάίη§ ίΕβ ίΐοβυηιβηίδ Μιβιηδβίνβδ. 

Ηίδ ίπια^ιηαΐίοη οοηΐά ηοί ίοτ-βδββ ΙΕβ δα<1 δββηβδ οί 1οοίίη<»: — βχρΓβδ- 

δίοη οί δοβίαΐ Εαίτβά — ΙΕαί ννοιιΐά ίαΕβ ρΐαββ ίη Είδ ραΐ&οβ αηά ίη οίΕβΓ 
ηοΕΙβιηβη’δ Εουββδ Γγοπι άαννη ηηίίΐ ηιίάηί^Εί οί 24.Υ.13284; ΙϊΕβ ΙΕβ 
Γβδί οί ίΕβ πιΐίη^ βίαδδβδ οί ίΕβ βαρΐίαΐ Εβ νναδ ίοο άοβρίγ αΕδοιΈβά Εγ 
δΕοΓΐ - δί"Είβά ρτοίίί αηά ίηίβΓβδί ρηΓδηϋδ αηά ρβίίν δβΙίίδΕ ρΓβοβηρα- 

ίίοηδ ίο ιτηάβΓδίαηά ίΕβ δοβίαΐ, ββοηοηιίβ αηά ίάβοΐο^ίβαί ίδδηβδ αί δίαΕβ 
αηά ίΕβ ΙοννβΓ βίαδδβδ’ ηηδαίίαίβά άβτηαηάδ αδ ηιαηίίβδίβά ίΕΓθΐι<>Εοηί 
ίίιβ ΧΙΎίΕ ββηίιΐΓγ 5. 

9. Αίίβι· ΜβΙοβΕΐίβδ' ηβ^αίίνβ αηδννβΓ ίο Είδ αρρβαΐδ — αΕοηί 3 α.τη. 
οί άαννη 23 - 24.V.13280 — Απάιοπίοηδ II βίαγβά ίη Είδ ραΐαββ αββοπι- 

ραηίβά οηΐγ Εν Είδ δβΓναηίδ; ίυΐΐ οί άβδραίΓ, Εβ Ιαν αηάΓβδδβά ίη Εοά, 

ΙηΓπίη^ Εβι·β αηά ΙΕοιό αδ ίί ημοη α ΰίαζΐηρ νοάαηο. Αί ίΕαί ίίπΐθ νναδ 
ΕβαΓά ^Γβαί ηοίδβ οηίδίάβ ίΕβ £α1ο$ οί ίΕβ ραίαββ, αηηοηηβίη^ ίΕβ βη- 

1. Οί. Βαΐου, Οοπδίαηϋηορίβ, ρρ. 77 - 79, 86, 148, 214, βίο. 

2. 0Ε·β§., IX, 6Η : I, 425 (ηοί 425 - 426 αδ ΒοδβΕ, ορ.οίί., ρ. 51 ίίη. 1 

ν\ΤΪίθδ). 
3. Οαηί., I, 59 : I, 305; οί. Εβίονν, §15 ίβχί αηά ρ. 301 ίίη. 2. 

4. θΓβ§:., IX, 6Η : 1,425 -426; Οαηί., I, 59 : 1,305 - 306; ΚγιΤΐδ, Τγρο- 

Ιο^ϊβ, ρρ. 86 - 87, 92; οί. Ββίονν, § 16 ίβχί αηά ρ. 302 ίίη. 2. 

5. Κ γ γ γ ΐ δ, ορ.οίί., ρρ. 77 - 93 ραδδΐηι; Κ γ γγ ΐ δ, Είβηαβηίδ ίταάΐίΐοηηβίδ ..., 

ρρ. 177 - 178 ραβδΐιη; Κ γ γ γ ΐ δ, ΟοανβΓηβδ βί ΟοανβΓηαηίδ, ρρ. 273 - 330 ραδδΕη; 

λ¥ ο ΐ 5 δ, Καηίαίαιζβηοδ, ρρ. 79 ί., 90 Γ., αηά ραδδΐηϊ (δίίΐΐ οί. ρρ. 78, 83); Κ αγ¬ 

ά α α ά, ΟουνβΓηβιηβηί βί αάιηΐηΐδίΓαίΐοη, ρρ. 143 - 145 αηά ραδδΐηι; I. δβνδβηΕο, 

ΤΕβ Ζβαίοί Ββνοίηίίοη, ρρ. 602, 604, 617; οί. άβίονν, §§ 15 -18, βδρβο. § 19 αηά 
ρρ. 326 - 328 Αρρβηάΐχ. 

6. δββ αάονβ, § 7, 
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ΐΓ&ηοβ οί ίΐιβ Υοηη§ ΕιηρβΓΟΓ ίηίο ίΐιβ οίίγ : ίΐιβ β1αη§ οί Ιιίδ δοΙάίβΓδ’ 

9ΓΓΠ8-ίΐΐβγ \ΥβΓβ ΠΧΟΓβ ίίχαη 800-Πΐίχβά ηρ Λνίΐ-Κ ίΐχβ αββίαηιαίίοηδ 
οί ίΐιβ ρβορίβ χναδ ΙβΓήίίο. Τΐιβ οΐά ΕηχρβΓΟΓ £θί ιιρ ίη δΐίΓρηδβ, αηά, 

ίββΐίη^ Κορβίβδδ, Ιιβ ηΐδΐιβά ίο ίαΕβ δΙιβΙίβΓ χνίίΐχ ίΐιβ ίβοη οί ίΐιβ νίΓ^ίη 
ΜοίίΐθΓ οί Οοά ίΐιβ Ηοάβ§βίπα, νάιίβΐι Ιιαά Ιχββη Ιηοιψίιί ίο ίΐιβ ραΐαοβ 
δβνθΓ&Ι άαγδ ΙχβίοΓβ αηά βββοηιβ Ιιίδ δοΐβ βοηδοΐαίΐοη! Γαΐΐίη^ ρΓΟδίΓ&ίβ 
οη ίΐχβ §Γθπηά ίη ίβ&Γδ Ηβ ίιηρΙοΓβά ΗβΓ ίο Γβδοαβ Ιιίηΐθ ίΓοιη Ηβίη§ ίιη- 

ρίοηδίγ δίαίη. Αη<1 ΐΗβ Οτηηΐροίβηί VΐΓξΐη βοοη ο[[βΓβά Ιιίηι ΐΗβ αίά Κβ 
ηββάβά, αάάδ ΟΓβ^οΓαβ, οιιγ οηΐγ δοιίΓββ οη ίΗβδβ άΓαπιαίίο ηχοπιβηίδ 
οί ίΐιβ άβίβαίβά Οΐά ΕιηρβΓΟΓ ι. 

10. ΤΗβ ΗβΙρ χναδ £Ϊνβη ϊΗγοο^Η ΑηάΓοηίοοδ III, χνΐιο ιηβαηννΗίΙβ 
Ηαά αΓπνβά οηίδίάβ χνίίΗ Ιιίδ §βηβΓα]δ αηά Ηπ^αάΐβΓδ αηά οΓάβΓβά ίΗβιή 
ηβΐίΙιβΓ ίο ιηηΓάβΓ ογ άο Ηαπη ίο πογ ίο ίηδυΐί ϊιΐδ ^ΓαηάίαίΗβΓ ογ αηγ 
οπό οίδβ : Οιιγ νίβίοτρ, Ιιβ αάάβά, ΐε ί/ιβ ρί[ί ο[ Οοά, Μιοεβ ινίΙΙ πιονβε 
βνβΓ^Οιίηξ αηά ωΚοηι αΙΙ ΐΗίη§ε ββννβ.. Α, εοηιβ ο[ ίΚβηι [ογ ρΓοερβΓίΐρ 
αηά οίΚβΓ [ογ ηύ8[θΓίιιηβ ογ γοιΚογ [ογ οαείΐ^αύοη αηά Γβ[οηηαΐίοη; % 

ιΐ8ΐη§ ιιε αε ίη8ίηιπιβηί8 αηά οΙιαείΐεβΓε - βχββιιΙΟΓε ο[ ΐΛβ ρΓβεβηΙ οαεή- 

ξ,αίΐοη Ηβ ο[[βΓ8 [ηοχν] νίβΙΟΓίβε αηά ΐΓορίιϊβε Ιο ιιε; ΒκΙ Ηβ ηιαμ ίοτη.ΟΓ- 

Γονν ΐΐ8β οϋΐ6Γ8 α^αίηεΐ ιΐ8; αηά ίΚβ δβΚανίοιίΓ ο[ ίΚοββ Ιο αάιοηι ωβ εΐιαίΐ 
1)6 άβΙίνβΓβά [ογ ραηΐεΐιιηβηί ωίΙΙ ββΠαΐηΙμ 1)6 ειιοΐι αε οιιγ οινη ΙοιναΓάε 
ίΐιοεβ ίνΐιο Ιιανβ [αΙΙβη ίηίο οιιγ Καηάε [ογ (Ιιβ εαηιβ ριίΓροεβ. ΤΚβΓβ[θΓ6, ί[ 

ηοΐ οιιΐ ο[ 1Ί16Γ01) αηά ρίίμ [ογ ρβορίβ αίίϊη αηά ο[ ΐΗβ εαηιβ Γαοβ α8 ινβ, αΐ 

Ιβαεί οιιΐ ο[ ρΓονίάβηοβ [ογ οηκβίνβε ίί Ϊ8 ύβίίβΓ ίο ύβΚανβ ίη οΚαΗίρ ηονν, 
ΐη οΓάβΓ ηοί ίο ιιηάβΓξο [ίί \νβ Ι^θΙι&υθ οηΐθΐΐγ] οιΐΓ8βΙνβ8 α ΚβανίβΓ ίηάί- 

ρηαίίοη ο[ Οοά3. 

λΑβ βγθ ΙιβΡβ οοηίΓΟηίβά ννΐίΐι ί>οίΙι η ρΓβ - (ΙβίβΓΠΐΐη&ίίοηειΙίδί, ίβίβο- 

Ιο^ίοηΐ αηά βδβΐιηίοΐο^ίοηΐ οοηοβρίΐοη οί Ιχΐδίοΐ'γ 4 3η<1 & οΙβ&Γ οοηδοίοιίδ- 

1. ΟΓβ^., IX, 6Δ : I, 421 - 422. 

2. ΗβΓβ ΟγΘ£ογ33, IX, 6Ε : ϊ, 423, βηιιιη6ί»1β5 ί.Ηβ οοηίβηΐδ οί βνβΓϊ} ιΗϊη§ 

(πάντα): άστέρες, αήρ, θάλασσα, γή, άνθρωποι, κεραυνοί, πρηστήρες [=ΐ§·ηβΐ ΙιΐΓίΐ- 

Π65], λοιμοί, σεισμοί, ύετοι ραγδαίοι, καρπών άφορίαι καί οσα τοντοις επόμενα. 

3. (>Γβ£., IX, 6Ε : I, 422 - 423; οί. Ρ & γ ϊ δ ο ί, Ο&ηΙαουζβηβ, ρρ. 83 - 84. 

4. Ρογ ΙΙιΐδ θπ(Ι ί,Ιιβ οοηίΓΟδΙΐιιο· άοίβΓηιϊηίδϋο οοαοβρίϊοη δθθ Τ 1ι. Ρ^ρ&- 

<1 ο ρ ο υ 11 ο δ, ΟΙι^ρΓβ : Ρι-οιιϋβΓβ βίΐιηίςαβ βί δοοίο - ουΙΙαΓβΙΙο άα ηιοικίβ 1>γζ9.η- 

Ιίη, Χνβ Οοη^Γβδ Ιαίορηαίΐοη&Ι ά’έίιιάβδ Ιχγζαηϋηβδ, Η&ρροΓίδ βί Οο - ΕαρροΓίδ V, 
ΟΙιγρΓθ (1&ηδ Ιθ ιηοηάο Ιχγζαηϋη, ΑίΚέηθδ 1976, ρρ. 44 - 48; οί. 1)β1ο\ν, § 20 ίβχί &η.(1 
ρ. 307 ίίη. 3; Γγοπι ίΐιβ οίίιβΓ ρθΓί,ϊηοηί ΠΊ0<1βΓη ΙίΙβΓ&ΙιΐΓθ δββ : Ε. Η. Ε & γ γ, \νΚ&1 

ϊδ ΗϊδίθΓγ? ΙΙδ,πηοηάδΛνοΓίΙι, Μίάάίβεβχ, Ρβη^αΐη Βοοίίδ, Α Ρβΐΐοειη Βοοίί, 1964, 

ρρ. 87 - 156 βηά ραδδΐιη; 8. Ρ ο 11 α γ ά, Τΐιβ Ιάβα οί ΡΓο^Γβδδ. ΗίδίοΓγ αηά δοοϊβίγ. 

Ηαηηοηάδ^οΓίίι, Μΐάάίβδβχ, Ρβη^αΐη Βοοίίδ, Α Ρβΐϊοαη Βοοίί, 1971, ρρ. 154-161, 

64 - 66 αηά ραδδΐιη; Ο. Ροάδΐίαΐδΐίγ, Βγζαηίίηΐδοΐιβ Εβίοΐΐδβδοΐιαίοΐο^ίβ, Μϋη- 

Εοιιΐΐηιιίίν αηά ϋίίίβΓβηϋάίΐοη ίη ϋιβ Ηβ^ΐηιβ οί ΑηάΓοηίουδ III 

ηβδδ οί ίΐΐθ ΐηιρίίοοίίΐοηδ οί δΐη ιιροη ίΐΐθ δίηίιιΐ &δ \νθΠ &δ οί ίΕθ Γβδροη- 

δϊΕϋϊίίβδ ρΓοάαοβά. Ιο γ ΐί Ιογ ίΙιβΓη. ΤΒβ ϊηίβΓνβηίϊοη οί Οοά ίη ΙιΐδίΟΓγ 
ίδ ΙιβΓΟ οοηδίάβΓβά οβΓίαίη &ηά ΐδ ί&ΐοβη ίο 1)β ίΕβ οαιΐδθ οί ίΐιβ Γβίχθίδ' 
νίοίοΓγ; ϊ.β. ΑηάΓοηίουδ III, &8 δ&ίά Βγ 0Γβ§ΌΓ&8 &ί Ιβ&δί, Ιιβίίβνθά ΐη 
ά άβίβηηϊηΐδί οοιίΓδθ οί Ιιΐδίοποδί άβνβίορπιβηί ηηά &ί ίΐΐθ δαπιβ ίΐηιβ 
ίη α 1ιΐδίοπο&] ρΓβάβίβΐ'ηιίηηίίοη ογ βδοΐιηίοΐο^ν ίιηρίβιηβηίβά Ι»γ Οοά, 

\ν!ιο \νηδ ηδίη£ πιβη, ίη ίΐιίδ οηββ ίΐιβ ροϋίίο&Πγ αόίίνβ ρ&Γίγ οί Απάτο- 

ηίοιίδ III, Αδ Ιιίδ ίηδίπιηίθηίδ Ιογ ίΐιβ θ9.δίί§3.ίίοη οί ίΐιβ άβίβηίθά. ΛΑΙιηί 
ίΒβ Υοηη§ ΕιηρβΓΟΓ αΐηιβά &ί \ν&δ ίο ρβΓδη&άβ Εΐδ ίο11ο\νβΓ8 ίο Αβββ-ρί 
& Ιβηΐβηί ροΐίογ ίονναΓάδ ίΙιβί'Γ ορροηβηίδ, 80 ίίι&ί ίΙιβΪΓ ηιη^ηαηίηιίίγ 
πιί^ΐιί ΐηάηοβ Οοά ίο ίΓβαί ίΐιβηχ ίη ίΚβ δαιηβ \ν&ν ίη ββ,δβ Ηβ ηδβά, οηβ 
ά&γ, ίΐιβ ΙαίίβΓ 9δ Ιιίδ νϊοίοηοιίδ ίηδίηιπιβηίδ. Ρρββάοηι οί οΐίόίοβ ΐδ ίΐιιΐδ 
Γββο^ηίζβά ηδ ροδδίΐιΐβ Ιογ πιβη; ίΐιβγ βήη ηνοίά δίη (αμαρτία), Λνΐιίβΐι ίδ 
η ίαηΐί Ιιείδβά οη αηά βΓβαίΐη§' Γβδροηδίΐχίΐίίγ ίόΓ- ίΐιβ δίηηβΓ, αηά ίΕηδ 
δΐίϊρ ίΐιβ ίιηρίίόίί βηΐραίιΐΐίίγ ίοι· ρηιΐΐδΙιαΒΙβ αίΓΟβίίίβδ. Εδοΐι&ίοΐο^γ αηά 
ρΓβάβδίΐη&ίΐοη ό&η, ίΙιβΓβίοΓβ, Ιοβ αηηηΐίβά ογ &ΐ Ιβαδί ηιοάίίίβά ογ 1ί- 

ηιίίβά Ιιγ Ιιηηι&η άββίδίοη αηά αβίίοη, ΛνΗίβΙι ββη §ίνβ ΙιίδίσΓγ α ηβνί/ οοιίΓδβ 
ίη α άίίίβΓβηί άΐΓβοίΐοη Ιγοπι ίΐιαί ίοΐΐοννβά' Βγ οίΙιβΓδ — ίη ίΐιίδ οαδβ 'ίΐχβ 
ορροηβηίδ οί Υουη^ ΑηάΓοηίβηδ; ίΐχβδβ 1)γ ρΓαβίίδίη^ ί^ηδΐίββ ίηβοΓ- 

Γβά Οοά5δ ννΓαίΙι, αηά, αδ'α οοηδβςαβηββ, ίΕβίΓ ο\νη άβίβαί. ν; 

11. Ιη οίΚβΓ · βαββδ, 1ιο\νβνβΓ, ίΐιβ ίιηρΓορβι·, ίηίρίοαδ αηά δίηίηί 
άίΓββίίοη οί ίΐιβ ηιίηά ίδ αίϊίϊβαίβά ίο δαίαη’δ «αίία^Εδ», \ν!ιίβΕ Ιιανβ ίο 
1)β δηοββδδίυΐΐγ Γβΐιυίίβά αββθΓάίή§ ίό ίΐιβ ίΓαάίΐί'οηαΙ Οχπδίίαη ίβ1βο-; 

1ο§ίοα] αΓ§ιπηβηί; Μαηηβΐ ΟαΒαΙάδ (= Μβΐίίιβνν οί ΕρΙιβδΟδ) ίη αΕοηί 
1332 \νΐ’θίβ : τοϊς κρνπτοίς οπλοις [= &γ ρΓαγβΓ] επαμύνετε [γοη ίΐιβ 
ιηόηΐίδ οί ΑίΙιοδ] τον πόλεμον άναδεξαμένοις κατά των- αντιπάλων τον 
πνεύματος' ον γάρ εξαρκονμεν προς τάς εφόδους τον Σατανά διαγωνίζε- 

σθαι μόνον πολιλν) γάρ κέχρηται τ[) πανουργία. : ,Κ ΕΙδβλνΗβΓβάιβ βχρτβδ- 

δβδ ίΐιβ νίβ\ν ίΐιαΐ οη^ ίί αηά αίίβΓ αΐΐ ροδδίΐχΐβ Ιιηιηαη1 2 βίίοΓί Ίίαδ Ιίββη 
βχβΓίβά [ίη ναίη] ίότ δίορρίη^ άηά δίβιητηΐη^ α άίδαδίβΓ, :οηίγ ίΐχβη βαη 
\νβ αίίπίηιίβ ίίχαί ίο ΝαίιΐΓβ 'ογ ίο Οβά; Υαβίοαίΐγ οιιγ ιηΐδίοΓίηηβ'δ αι*β 
ίΐιβ Γβδηΐί οί ηββΐΐββηββ ο[ εοιιί, ίηοαραβίίμ ΐη αβίίοηε αηά Ιαοΐι ο[ [δίΓΟηρ;] 

ννίΙΙ; ίΐχβ Γββρ οηείΐοίΐίίγ Ιογ βνίΐδ αηά ίοΓ ίΐχβ ραηίδΐιπιβηίδ ίηουτΓβά Ιχγ 

βΐιβη 1972, ραδδΐιη; I ά β τη, ΜάΓ^ίηαϋβη ζηΓ Βγζαηϋηΐδοΐΐ-βη Κβΐοΐΐδβδοΐιαίοΐο^ίβ, ΒΖ 
67, 1974, ρρ. 351 - 358, βδρβο. 353 - 355; Ιογ ίΐιβ Ιχαϋίί^Γοπηά δββ Τ. Ιηη ε ο 1ι β,Γ, 

Όΐβ ΙιβΙΙβηΐδίΐδοΙιβ λΥβΙΐΓβΐοΙίδΐάββ, Κίΐο 60, 1978, ρρ. 177 - 182. 

1. ϋ. Εβί ηδο Ιί; ϋΐβ Βρΐβίο άβδ ΜαίΙΙιαΐοδ νοηΓΕρΙιβδΟδ. βίί. (ΐη ρ. 388 

ίίη. 1), ρ. 160, II. 47 - 54, η° Β 43; Ιογ ί.Ιιβ άαίβ, οα. 1332, §ββ Κ ο η γ ο η δ δ ί δ, 
Μ. Γαβαλκς, Α', ρρ. 254,255. · · ' ... · ’ ' 
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ίΒβηι ίηΐΐδ ηοί οηΐγ ηροη ίΒβΐΓ ρβΓρβίΓδίοΓβ Βηί 3ΐβο ηροη ίΒβ Γβδί οί 
α δηίίβηη^ βοππηυηίΐγ; ίΒβ Γβδδοηδ ίθΓ ίΒβ ίπΒιιϊδίίοηδ οί ίΒβ ΟββΒδ 
ίΓΟίη ίΒβ ΒδΓΒδΠδΐΐδ \νβΓβ ραθυμία ψυχής ... και τον κρείττονος άμαθία, 

αηά ίΒβ πΐδίη βηιΐδβδ οί βνβηίδ 3Γβ ίο Ββ (ϋνΜβά ίηίο (&) διιρβΓΒυπίδη 
(υπέρ ημάς) 3η<1 (Β) Βιιπΐ3η δηά ννοΓΪάΙγ (φνσεως εκ των καθ' ημάς); ίΒβ 
ίΪΓδί, οηβδ 8γθ βοηηββίβά ννίίΒ α Οοάΐγ ρο\νβΓ \νΒίβΙι δδΒηιηβδ πΐδίβΓίδΙ 
ίοΓίη (Θεία... δύναμις ύποδϋσα την ύλην), ηηοΐ ίΒβ δββοηά ν/ίίΒ ίΒβ Ιαιον/- 

Ιθ(!§θ οί [ίΒβ ηαίΐΐΓβ ηηά ο&υδα1ϊίγ οί] ^Βηί ίδ Βηρρβηίη^, ογ ννίίΒ ί§ηο- 

Γβηοβ ογ δίικίγ ογ ιΐθ§Β§βηοβ ογ ΪΓΓδίίοηη] βΒηηββ (τύχην ά?ωγον τφ τής 
νλης σνμβαίνουσαν άτεκμάρτω). Ε.§. ϊί 8 πιβίΐίοδ] άοβίοΓ ίδίΐδ ίο δ8νθ 8 

ρηίίβηί Βγ §ίνίη£ Βΐιη ίΒβ π^Βί άπίβ’, ηηά ίί 8 δΒίρ βηρίηίη ρΓονβδ ιιη- 

8Β1β ίο βοιηηίδηά 8 δΒίρ βοΓΓββίΙγ άηήη£ 8 ννΒίΓίλνίικΙ ογ 8 ίβπιρβδί, 

ΒοίΒ πηΐδί £ΐνβ ηρ ΐΙιβΪΓ ρΓοίβδδίοηδ; ίί ΒοίΒ ίδίΐ ίο ίηΒβ ίΒβ ηββββδδΓγ 
πίΘδδΐΐΓθδ, ηβίίΒβΓ ίΒβ η8ίΐοη ηοΐ' Οοά Βπί ίΒβγ 8Γβ ίο ΒΙαπιβ ίθΓ αβελτη¬ 

ρίαν περί τάς πράξεις καί αβουλίαν,ας ϊσμεν. .. κατά βάραθρον ώθούσας. .. 

Αδ ίθΓ (ΒκΓδ γοΙθ ίη Βιπηβη ηίίηΪΓδ, ΜηίίΒδίοδ δίηίβδ ίΒδί: πιαημ ατε 
Ιίιβ οαΐλ868 ο( βαοΐι ίΗίη% [ογ βνβηί]..., απά Οοά βΪΓ8ί ο/1 αΙΙ, απά Ηβ ηιιΐ8ΐ 
ϋμ αΙΙ ηιβαηχ εαρροΠ [ηδ ίη οιιγ] αοΙίνΐίίβ8, ί( Ιίιβ ινοτά [ριίΓδηβά] Ϊ8 ίο 
εηοοββά. II ΐε ?ηο8ΐ αάοίεαΜβ Ιο ΓβΙαΙβ [οιιγ ίηίΙιΐΓβδ] ίο οιιγ ννΓοηξ αοί8, 

ύμ ίνίιίοΐι Οοά §βί8 αηξβτοά 80 τηιιοΚ Ιΐιαί Κβ Ιβανβε ιΐ8 (ατβ αΐ Γαηάοηι; ΙΚΪ8 

οβίβη /ιαρρβπ8 ννίΐΚ ιιηθαΙΙαείβά είιίρε ίοο : ϊβ Ιϊιβμ ατβ αδαηάοηβά δμ ΐΗβίΐ' 

εαρΐαίη8 ΐΚβμ ηιονβ δΐίηάίμ '. δο ν^β Γβίυηι ίο Οοά’δ 3η£βΓ 8ί ιηβη’δ δίηδ 
8π<1 ννΓοη^δ &δ ίΒβ 08ΐΐδβ οί οιιγ ηΒ&ηάοηηιβηί Βγ Βΐιη, λυΒιοΒ Ιβηάδ ίο 
Αΐβχίοδ Μ^Β;Γβ^ηΒο1^ίβδ, βηά οίΒβΓ Βγζβηίίηβ ίηίβΐΐβοίαβίδ’ ρΒΐΙοδορΒγ οί 
ΒίδίοΓγ : δΐη ογ δΐηίτιϊηβδδ ΐδ ίΒβ δοιίΓββ οί ίΒβ (Βδηιρίϊοη 8ηά §Γ8άπ8ΐ 
ί8ΐ1 οί ίΒβ ΕιηρίΓβ 2. \νΒβί ίδ ηιοδί ηοίβννοΓίΒγ ϊδ ίΒοί Βαπιβη δΐη ίδ τβ- 

άιιοβιΐ ίο ίΒβ δοιίΓοβ οί Βυηΐ8η ΓβδροηδίΒίΙίίγ ίθΓ ίβίΙιΐΓβ3, δοιηβίΒίη§' 

\νΒίοΒ ]υδίίίίβδ 3η(] βχρίβίηβ ΟοοΙ’δ ί&οίί ίίίδ3ρρβ3Γ8ηοβ ίΓΟίη ίΒβ δοβ- 

ϊΐβΓίο. ΤΒίδ ίδ ΛΓβΓγ ηβ&Γ ίο ίΒβ οιιίΙοοΒ βχρΓβδδβ(1 Βγ ΑηάΓοηίουδ III 

ίη Βίδ δρββοΒ, ίη \νΒίοΒ Ββ 8ρρβ8Γδ 3\ν8Γβ οί ίΒβ ΒίδίοποηΙ ρΓοΜέτηαΐΐμιιβ 
οί Βίδ ίίιηβ &ηιί οί ίΒβ δρβοίίίο ΓβδροηδίΒίΙίίίβδ οί ΒοίΒ ρ8Γίίβδ οί ίΒβ 

1. Η 0 ί η 8 ο Β, ορχϋ., ρρ. 179 - 181 η° Β 56; οί. Κ ο α γ ο η 8 δ ί δ, ορ.οϊί., 
Α', ρρ. 263 - 264, η° 56 (88), οί &υίυπιη 1339 - Ιυηβ 1341, ογ ΒβίοΓβ βηά οί 1339 

8000Γ(1ϊη^ ίο ρ. 266; οί. 8 ί. Β 3 ίη Β 3 Ιο β δ, Επιστολή τοϋ επί τών άναμνήσεων Λο- 

γαρα προς τον Ανδρόνικον Γ' άφορώσα εις τήν καταδίκην τών «καθολικών κριτών» 

(1337), ΕΕΒΣ ΜΒ', 1975 - 1976, ρ. 398. 

2. I. δβνίβηΒο, ΤΒθ Ββοΐίηβ οί Βγζ&ηίίυιη 8ββη ίΙίΓου^Ιι ΙΒβ βγθ8 οί ίίδ 
ΙηίβΙΙθοίυΗΐδ, ΒΟΡ XV, 1961, ρρ. 179 - 182 ίί.; Κουτουδδίδ, ορ.οϊί., ρ. 283. 

3. Ραραιίορουΐΐοδ, ΟΒγρΓθ, οίί., ρρ. 46 - 48. 
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οίνίΐ ^ν3Γ &ί ίΒβ ρβποίΐ οί ίίδ βηά Β Ιί ίδ βηοίΒβΓ (}υβδίίοη Βο\ν ί&Γ Ββ 
\νηδ βνβηίη8ΐ]γ &Β1β ίο Γβδροηοί βΓβ&ίίνβΙν ίο βηά ίηΐίίΐ ίΒβ ηββάδ ηηά 
δοΐνβ ίΒβ ρΓοΒΙβηΐδ οί Βίδ ΕηιρΪΓβ άβπνβίΐ £γοπι ίΒίδ ρΓοΜέηιαίίμιιβ. 

12. Αί 3ηγ Γβίβ ΐΒβ δρβββΒ-ίη-ςαβδίίοη ννηδ ίη ίηοί ηη ίηιρβΓίβΙ 
Γα1ίη§ άβίίηίη^ Υοηη§ ΑπάΓοπίοηδ5 ίηίυΓβ ίηίβΓηη! ροΙίβγ2. Εγογπ ίΒηί 
ίί Βββηπιβ βΙββΓ ίΒηί Ββ Βηά ηο ίηίβηίίοη ίο άβδίΓογ βίίΒβΓ ίΒβ δίΓπβίχίΓβ 
3η(Ι ίοηηιΐηίίοηδ ογ ίΒβ οηιΐΓβδ οί ίΒβ ονβΓίΒΓθ\νη Γβ§ίπιβ, βηά ίΒίδ άβ- 

δρίίβ ίΒβ οοηίΓ3Γγ νίβλνδ οί δοηιβ οί Βίδ ίδηηίίο&Ι ίο11ο\νβΓ8, ν/Βο ννβΓβ ίΒιΐδ 
§Γ3<Ιιι&11γ ηΐίβηηίβά Ιγοπι Βίπι 8ηά ίυΓηβά ίθΓ ΙβαάβΓδΒίρ ίο οίΒβι* γοηη£ 

ηοΒΙβδ δηβΒ βδ ΙοΒη Οβηίηβηζβηιΐδ 8ΐίΒοη^Β ίΒβ ΙηίίβΓ ηΙ\ν8γδ 8ρρβ- 

8Γβι1 ηιοιίβΓηίβ ηηά Βοδίίΐβ ίο ιηοΒ ηιΐβ. ΤΒβ ηιοίίνβδ Ιογ ίΒίδ ρο1ίβγ οί 
ΑηάΓοηίουδ III 8Γβ Γβΐηίίη^ ίο ίΒβ ταοίαΐ απά ίβπιί1γ δο]ίά8ΓΪίγ Ββί\νββη 
νίοίοΓδ &ηά άβίβηίβά, η οοπιιηοη ρΐβββ Βγζ8ηίίηβ ροΐίίίοαΐ ρΓηοίίοβ. 

Εβηιβηβγ, ο1βιηβηβγ βηιΐ ρΒί]&ηίΒΓοργ ινβΓβ πιβίοΓ νίΓίυβδ οί ίΒβ Βγ· 

ζηηίίηβ βιηρβΓΟΓ δίηββ ίΒβ βίβδδίβηΐ ρβηοιΐ ηηά ρΓββυρροδβά α ρΓοΒίΒί- 
ίίοη οί ίοΓίιΐΓβ 3§3ΐηδί βίίΒβΓ Βγζ3ηίίηβ βίίίζβηδ ογ ίοΓβί^ηβΓδ ογ βνβη 
ρπδοηβΓδ οί ^ν3Γ λνίίΒ ίΒβ δοίβ βχββρίίοη οί ίΒβ Γαοβ81<λ>ίΐ}ΐΌΐιί Ιιοηοιι/'3. 

Ιη 3ηοίΒβΓ ίηδίβηββ Εηηίηβηζβηυδ ίηίοπηδ ηδ ίΒηί Ιβηίβηβγ ίο\ν&Γ(1δ 
ΟΓββΙίδ «ίθΒβη βδρίίνβδ οί \ν3Γ ίη & Ιβ£3ΐ ιηηηηβΓ» (= δοριάλωτοι λόγω 
πολέμου) \νηδ ίΒβ ηοπηηΐ Βγζ3ηίίηβ ΒβΒηνίοηΓ ΛνΒίοΒ ^3δ δίπιίΐ3Γΐγ 
βχίβηάβ(1 ίο ρπδοηβΓδ ΒβΙοη§ίη§ ίο αηοίΒβΓ τηοβ Βηί Ββίη§ βο-ΓβΒ§ίοη- 

ίδίδ 3ηά ηοί ΒβΓΒβΓίηηδ 4. ΤΒβ δηπιβ δοιίΓββ δίίάδ ίΒηί ΑηάΓοηίβηδ III 

1. 8ίηιϊΐ3Γ ηρρΓΟδοίι ίο ΙΚδί δρβοίίίο ςυβδίίοη ίη ΜδίΙΙιηίοδ’ ΙβίίβΓ η° 13 30, 

ηρυά Κ β ί η 8 ο 1ι, ορ.οϊί., ρ. 134, Π. 55 - 60, οί Οοί. 1327 - -Ιηη. 1328, 8ββ Κ ο υ- 

Γ ο υ δ δ ι 8, ορ.οϊί., ρρ. 232 - 233 : διττοί κρατονσι λόγοι, ό μεν υπέρ ημών, ατερος δέ 

τουναντίον, ώς ετνχε διατραγωδονντων τών έκατέροις προσκειμένων μέρεσι' κρατεί <5’ ον- 

δεις εις τέλος πλήν τούτο καί λίαν γε κρατεί, το ψθείρεσθαι ημάς κατά βραχύ, βαρβάρων 

μεν χερσίν ονδέν, ταΐς δ’ αυτών α ντους κατά τον τρόπον τών μανέντων. 

2. Γ.ο. ϊί ν\^δ βοΐϋίνηίβηί ίο ηη οίίίοί&Ι άοουηιβηί. 

3. Η. Α Ιί γ \νο ϊ 1 β γ, Ε’ίάβοΐο^ίβ ροϋίίςαβ άβ ΓβηιρΪΓβ ί)γζα.ηϋη, 1975, ρρ. 
53 - 54; οί. }>θ1ο\ν, ρ. 306 ίίη. 4 &η(Ι ρ. 316 ίίη. 2. 

4. Εαηί., I, 29 : 142 - 143 : ο&ρίιΐΓβ οί Αρτοδ 1ιγ ΑηίίΓοηίοηδ ΙΙΡδ ίοΓΟβδ οη 
17-18. III. 1322; Η. Κ ό ρ 5 I β ί η, Ζιιγ δΙίίανβΓβί ίίη &ιΐ8§θ1ιβη<Ιβη Βγζ3ηζ, Βθγ- 

Ηη, ΑΙίαάβηιίβ - νβΓίη^, 1966, ρρ. 56 - 57; οί. αηηί., I, 35 : 170 - 171 {Αυ§υδί 1322) : 

ΑηόΓοηίουδ III ίηνδάβδ ΒηΙ^Γίαη ίβΓΓίίοΓγ, ινΙιβΓβ ίβ Ιοοίδ ηηά ΙίίΙΙδ ηηά &π·β8ί5, 
Βιιί Ιιβ &νοί(ΐ8 ίο βηδίηνβ ΒαΙ^αΓίδηδ, ίοΙΙο\νίη§; ηη οΙ(1 Βγζ&ηίίηβ - Βαί^ηπ&η ουδίοηι 
ΓβοίρΓοο3]Ιγ οΙ)8βΓνβ(1 1)γ Βοίΐι; οί. Οηπί., II, 32: I, 497 : 'Ρωμαΐοι άνθρώπονς ονκ 

έξηνδραποδίζοντο, ού γάρ εξεστιν αντοϊς εί μη από βαρβάρων ειεν . . . τών τη Σωτήρος 

Χριϋτοΰ υπέρ ημών οικονομίρ. πεπιατενκότων. οί. Ο. Τ 3 ί Γ 3 1 ί, ΤΗβδδδΙοηί^ηβ &ιι 
ςυαίοΓζίβπιβ δίβοΐβ, Ραπδ 1913, ρ. 39; Βοδοΐι, ΑηόΐΌηϋίοδ III, ρ. 56 ίίη. 4: 

0 ο η δ ί. Τ ί γ β <5 β Ιϋ, Οβδοίϊοΐιίβ ό,βΓ Βιι1^3Γβη, ΡΓ3§·ηβ, 1876, ρρ. 417 - 418; ηιοΓβ 
§;βηβΓ3ΐ1γ 866 Ηηηδ Όϊίίβη, Βάρβαροι, "Ελ?,ηνες καί Ρωμαίοι ίη άβη Ιβίζίβη 1>γζ3ηίί- 
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οοιΐδΐ(ΙθΓβ(] & ηχοδί δΐι&ηιβίιιΐ άβίβηί αηγ νΐβίοΓγ ονβΓ ρθορίθ οί Ιΐιβ δβηχβ 
Γ&οβ &ηά άίά ηοί \νΪ8ΐχ ίο δΙιβΓβ ίί \νΐί!ι <ώ&ϊΊ>&Π8ΐη» βΐΐΐβδ, δοηχβίΐχΐη^ 

\νΙχϊβ!χ Ιιΐδ £Γ&ηά-ί3ίΙΐθΓ Ιχοά ριίΓδπβά Ιχγ ΐηνΐίΐη§ ΤιπΈδ &δ ίϋΐΐβδ ίο δΐιρ- 

ροΓί Ιχΐηχ θ^αίηδί ίΐιβ Υοιιη§ ΕηχρβίΌΓ; ΐπ ίΐιΐδ \νογ ίίιβ ο Μ ηι&η αΐΐβη- 

&ίθ(1 ΙχΐπίδβΙΓ ίΐ’ΟΙΠ ίΚβ δγΠίρβίΒίβδ Οί ίΐΐβ ΓΠδδδβδ ι. Ββδΐίΐβδ, ίΐΐβ ΓΠβΠΙΟ- 

τΐθδ οί ίίιβ <1ΐδ3δίΓοιΐδ Γ&ΐάδ οί ΟαΙ&Ι&ηβ, Τ&ί&Γδ, ΤιΐΓίτδ &η<1 οίΙιβΓ ηοη - 
ΟΗηδϋ&η «ϋ&τϋαη&ηβ» \νβΓβ ίΓβδΙι αηχοη£ ίίιβ Οββΐί ροριιΐβίΐοηδ οί 
ΤΙΐΓβββ, Μ&οβάοηία αηά. Αδΐ& Μίηοι·, \ν1ιο Ιιειά ίίχιΐδ Ιχββη ΐηάιίοβά ίο- 

\ν3Γ08 δο1ί-οοηοβηίΓ3ίίοη, δβΙί-Γβϋαηοβ 3η<1 δβΐί-άβίβηββ, ίίιβ ίοατκίβ- 

ίίοηδ οί \ν1ΐ3ί ]χ3δ Ιχββη βαίΐββΐ «ρΓοίοηοίΐοη&Ιΐδίη»2. Αΐίΐίου^ίι ϊη ρι*ο- 

βθδδ οί δνδίβηΐ3ίΐζ3ίΐοη, ΐη & ίοΓηιοίΐνβ δίβ§β, ίΐΐθδβ οίϋίιιάθδ ΐπιρίΐβά 

ηίδοίιβη ΟβδοΙιΐοΙιίδοΙίΓβίΙχβΓη, Αοίβδ άα XI1° Οοη§τβδ Ιηίβπΐ3ΐίοη3ΐ άβδ ΕίικΙβδ 
Βγζηηίΐηβδ, II, 1964, ρρ. 273 - 299 ινίίΐι ΓβίβΓβηοβδ Ιο «Ε .ΙϋίΙιηβΓ’δ 3ηά Κ. ΕβοΙι- 

πθγ’8 Ιχοοίίδ οη Ηβΐίβηβη υηά Β&ΓίχαΓβη (1923, 1954 Γβδρβοΐΐνβΐγ). ΗοινβνβΓ δοπιβ Οτββΐί 
ρηναίβδ οί Μβίΐιοηΐ, Οογοιιϊ ηηιΐ Οβίβ Γβάηοβά Ιο ΙχοηοΙη^β ΟτββΕδ 38 χνβΐΐ, ίοΐ- 

Ιο\νΐη§: ΥβηοΙΐαπ αηίΐ Οβηοβδβ βχηπχρίβδ, δβθ 0. Μ β γ ί ζ ΐ ο 8, Μνημεία Μακεδονικής 
Ιστορίας, Τ1ΐθ583ΐοπΐθ31947, ρρ. 18 -19 (1319), 3Π<ί Κ ορ 5 I β ί η, ορ.οΐί., ρρ. 57 - 59; 

Τ ιι (Ιογ ΐ θο Iβΐ, Εη οοηοβρίΐοη <1β 3β3η VI Οαηίηουζβηβ 8πγ Γβίηί Βγζηηίϊη νυβ 
ρΓϊηοίραΙοιηβηί 3 )3 ΙυηχίβΓο (Ιο δοη ΗΐδίοίΓβ, Κβνυβ ύβδ ΕίικΙβδ 8ιι<1 - Εδί ΕιίΓορββη- 

ηβδ XIII, 1975, ρρ. 167 - 185, βδρβοΐαΐΐγ ρρ. 176, 177, 178, 179, 180 ί., 183, 184, 

βίο.; Γογ Μβ αηίκιιιίίγ δββ I 8 ί ν άη Η 3 Ιι η, δΐίΐονβη ιιηά 81ιΐ3νθηίΓ3§6 ίπχ ροΐΐ- 

Ιίδοΐιβη Οβηΐίβη <1βρ δρ3ί3ηίϊΕβ, ΚΠο ΕνίΙΙ, 1976, ρρ. 459 - 470. 11 ΐδ λυογΙΙι ηο- 

ίΐη£ ίΙΐ3ί ίίιβ 3ΓίίοΙβ Θ’ οί ίίιβ ΤθΐηροΓ3Γγ Οοηδίΐίιιίϊοη οί Οββοβ 3ρρΓονβ(1 3ί Αδ- 

1Γ08 ίη 1823 ίθΓί>3<ίβ ίίιβ δ3ΐβ οί $ΐ3νβδ οί 3ηγ ΠΕίίοηαΙίίγ ογ Γβ%ΐοη 3η<1 θΓ(1βΓ0(1 ίΐχβ 
οιηαηοϊροΐίοη οί ίΐιοδβ βχΐ8ΐΐη§· οη ΟγοοΙχ 8οΐΙ: Α. Μ 3 ηι ο υ Ε 3 8, Τά κατά τήν Ανα¬ 

γέννησιν της Ελλάδος, II, ΑΙΙΐΘΠδ 1840, ρ. 129; οί. Η ο 1 ΐ α δ Ρ 3 ρ 3 I Ιι 3 η 3 δ δ ο¬ 

ρ ο ιι I ο 5 ίη ΔΙΕΕ 20, 1971 - 1977, ρρ. 229 - 230ί. 
1. ΟαηΙ., I, 32: 1, 156: δρπη£ 1322. 

2. Ε 3 ϊ ο ιι, Οοηδΐ3ΐι1ίηορ1ο, ρρ. 167 - 170, 159, 187, 161, 164, 190 - 193, 

78, 220 - 221, 223, 258 - 259; Ε. \ν ο Γ η ο γ, Ι)ίο ΟβίιυΓί βίηοΓ θΓθδδηχ3θΕί - Βϊθ' 

Οδΐηβηοη, ΒογΙϊπ, ΑΙί3άβιηΐο - \'ογ13^, 1966, ρρ. 78-119, οδροο. 93 ίί.; ίοΓ ΙΙιο Τη- 

ίαΓδ’Γ3ΐάδ οί 12.X.1320 - 1321 δββ Βοδοίχ, ορ.οΐί., ρρ. 64 - 65, 67; Ε31011, 

ορχίί., ρ. 281; 03ηί., I, 39 : I, 188 - 189, 193; ΡΙιίΙοΒιβοδ οί 8β1γηι})η&, «Βιογραφία 
Μακαρίου του έξ Έώας» ϊη Λ ί Ιι. Ρ 3 ρ 3 (1 ο ρ ο α I ο δ - Κ β γ 3 ίη θ η δ, Ανέκδοτα 
Ελληνικά Συνγραμμάτια, ’Έγγραφα καί άλλα κείμενα..., ϋοηδίαηίϊηορίβ 1884, ρ. 
53; ίοΓ Ιίιβ Τ313Γ ϊην3δίοη οί \νίηίβΓ 1323 - 1324 3ηά δρπη£ 1324, οΙ)νίοιΐδ1γ 03Γ- 

γϊο4 οηί ΛνίΙΙι Βη1^3Π3η οοιηρ1ΐοΐίγ ογ ΙοΙβΤοηοβ, δββ Ε3ηί., I, 39 : I, 188 - 192; Ο. 

Κ 3 ν η 31 <1 η δ, Αηη3ΐβδ Εοο1βδΐ3δΙίοΐ, 1324, § 39; V ϊ 11 α η ί, ΕΙίΓοηϊεΙιβ, ΛΓο1. I, 
Τπβδίϊ, 1857, ρρ. 293 - 294, Είίχ. VIII, Ε3ρ. οοχίί; Β ο δ ο Ιι, ορ.οΐί., ρρ. 64 - 68; 

Ε 3 ί ο ιι, ορ,οϊί., ρ. 291; Κ ο υ γ ο υ δ 8 ΐ δ, Μ. Γαβαλάς, Α', ρ. 41; Ρ 3 ί Ο ιι γ ο δ, 
Όϊβ Βπβίβ άβδ Μίοίΐ3β1 03ΐ)Γ3δ, II, ρρ. 675 - 676, η° 437 οί Αρτΐΐ 1324; Ρ 3 ρι δ ο ί, 
θ3ηί3ουζβηβ, ρρ. 65 - 66; ίοΓ ΙΙιο ρβπποϊοιίδ βίίβοίδ οί ίίιβ ΤαΓίιϊδΙι ϊηΓ03<1δ ΐηίο ίΐχβ 
Β3ΐΕ3ηδ δββ Ώ. Α η ^ β I ο ν, ΟβΓίηϊηδ 3δρβοίδ <1β 13 οοηςηβίβ άβδ ρβορίβδ 1ΐ3ΐΙΐ3- 

ηί([υβδ ρ3Γ Ιβδ ΤηΓΟδ, Βγζ3ηίΐηοδΐ3νΐθ3 XVII, 1956, ρρ. 220 - 275. 
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3 (Ιββρ Γβδρβοί 3ΐΐ(ί 8ο1ϊχ1&ΓΪίν ίοΓ ηΐθπιΙχΘΓδ οί ίΕβ 83πχβ η&ίϊοιι, 1’βΙί^ίθΠ 

οηιΐ ουΙίιΐΓθ δΐιοίι 38 Μΐ3ΐ βχρΓθδδθά ΐη ΑηάΐΌηΐοιίδ ΙΙΓδ αάάΐ’βδδ; ννΐί-ΐι 

ίΐΐθ ΘΠ(1 οί ίίιβ βίνΐΐ \¥3Γ 311 031188 ίΟΓ ίποίίοη, ί1ΐ3ί ηχΐ^ΐΐί 8ηρρΡβ88 8θ]ΐ- 

ά3πίγ, \ν38 ονβΓ, 3ηά ίΕαί ίββΐΐη^ ΓβίυΓηβά. Οο-Γβΐΐ^ΐοηΐδίδ αηά ίβΐΐον/ - 

οουηίΓγπιβη ηον/ 30<5ΐιΪΓ6(1 ίΕβίΓ πογπι31 νίΓίιιβδ ηοη - βχίδίβηί ϊη ίο- 

Γβΐ^ηβΓδ; 11ΐβγ \νβΓ6 ίίιβ ίΓΘ381ΙΓβΓ8 οί (>ΓββΙί 3ΠίΙ ΟΕΐ'ΐδίΪ3η Υ3ΐα6δ 3ηά 

νίΓίυβδ *, ίίιβ ηχοΓβ 80 ίοΓ ΑηιίΓοηΐβιΐδ ννίχο βδρΪΓβά 3ί ΐηχρΙβπιβηίΐη§ ίΐχβ 

ρο1ΐογ οί Ιιΐδ άβ3(1 ίηίίιβΓ (ά.12.Χ.1320). ΤΙχΐδ οοηδίδίβά ΐη ΓβίοΓπχίη^ ίίιβ 

ΓΗΓ31 3ηά ϊηΐϋί3Γγ 8ίΓυθίυΐ*β8 οί ίΐχβ ΕηχρΐΓβ 80 ί1ΐ3ί ίΚβΙΓ ]χ3818 ννοιιΜ 

1ιβ ίίιβ δηιαίΐ ρΓοηοίβΓδ 3ΐκΙ ίΐχβ ρβ383ηί βοΜΐβΓδ, 1^3^ ννΐιοδβ ρο\νβΓ Ιχβ 

\νοηΜ 83νβ ίίιβ Γβηιβϊηϊη^ ίβΓπίοΓν 3ΐχά Γβοοοιιργ ίίιβ ρΐΌνίηοβδ Ιοδί 

ίο ίοΓβΐ^ηβΓδ. τΐιΐδ 3ηιΙ)ίίίοη Ιχβΐιΐηά ηχο8ί δρβοΐίϊοΑΙββιΙδ οί Υοιηι§ 

ΑηάΓοηίοιίδ (1ηπη§ ίίιβ οϊνΐΐ \Υ3Γ 2 3η<1 ν/3δ Γβΐ3ίβ(1 ίο Ιιΐδ (ίββρΓΟΟίβά 

Ιχβΐίβί ίίχαί Εΐδ βηά Ιιΐδ ρηΐ’ίχ’δ 3θ1ιΐβνβπιβηίδ \νβΓβ 3θίδ οί Οοά αδΐη§ 

ίΐιβηι 38 Ηΐδ ίηδίΓαηιβηίδ 3η(1 ρβΓίιαρδ 3ΐηχΐη§' 3ί ιΐδΐη^ οίΙχβΓδ ΐη ίΐχβ 

83ηιβ Μ'3γ ΐη ίίιβ ίηίιΐΓβ. ΤΕΐδ \ν3δ 3η οΜ Βγζ3ηίΐηβ βοηοβρϋοη οί <Ιγ- 

ηηδίΐο αηά ρο1ΐίΐθ3ΐ οΙΐ3η§’βδ, \νίχο8β 1β&'3]ΐίγ \ν38 οη]γ?6δί3Β1ΐδΕβ(1, οοη- 

ίΐηηβά 3ηβΙ οοηδοΙΐ(ΐ3ίβ(ί Ιχγ ίΙχβΐΓ νβΓχ οηίοοηχβ 3. 

13. Ιΐ3νίη^ ίΐιιΐδ βχρίηΐηβιΐ ίο Ιιΐδ οοΙΙηίοΓηίοΓδ Ιχΐδ ρο1ΐβγ ίο\ν3Γάδ 

Ιιΐδ ορροηβηίδ, ΑηάΓοηΐοιίδ III βηίβΓβά ίΐχβ ρηΐβοβ; 3ί ίίιβ άοοί 3 δβΓ- 

ναηί άβϋνβΓβά Ιχΐπι Ϊγοπι ΟΜ Αηάΐ’οηΐοηδ 3 πιβδδ3§β, \ν1χΐο!χ \Υ38 3' άβ- 

δρβΓ3ίβ 3ρρβ3ΐ ίθΓ Π1βΓβγ. 8ΪΠΟΘ Οθά 1ΐ3(1 ΠΟ\Υ ίΓ3ηδίβΓΓβά ίΐχβ δΟβρίΓβ 
ίο Ιιΐδ §Γ3η(ΐ8οη, Ιιβ Γβςυβδίβιΐ ίΕβ ΐ3ίίβΓ ίο δρ3Γβ Εΐδ Ιΐίβ; ίο Εΐΐ] Ιιΐδ ρ3- 

1. ΛΙίΡννβϊΙβΓ, ορ.οΐί., ρρ. 22, 35, 15, 37, 40 - 41Ε, 50 - 53. 

2. Ε.£. Ιιΐδ ρΓοηχρί οοηοί1ΐ3ίΐοη χνΐίΐι Ιιΐδ ΟηηιΙίηίΙιβΓ οη 6.νΐ.1321 3ΐ11ιοιι1Ιι 
Ιιΐδ ίοΓοβδ ννχΓβ νΐοίοΓίουδ; Ιιβ ιΐΐά Ιΐιΐδ Ιχοοηυββ οί ίίβ Τθίηι* ίηνηδΐοη, ίη δρπη§· 1323, 

οί ΤΙίΓηοβ 3ηά ΜηοβίΙοηΐη, Ιιοίΐι ίηνοηΓβι! Ιιγ Ιιΐιη ηηά Ιιΐδ ίηίΙΐΘΓ (Μΐοΐιαβί IX) : Οηηί., 

I, 36 : I, 373 - 174; I, 39 : I, 188 - 189; Β ο δ ο Ιι, ορ.οΐί., ρρ. 57, 63 - 64; Ε 3 ΐ ο υ, 

ορ.οΐί., ρ. 281; οί. Αηάτοηΐοιίδ ΙΙΓδ ρεοροδοί ίο Ι)πη£ δηρρίΐβδ ίο ΡΓϋδδ3 υΊιϊοΙι \νηδ 
ίιβδΐβ^βά 1>γ ίίιβ ΤαΓίίδ ίη 1325 - 1326: 0301., I, 45: I, 220; I, 39: I, 193; 0-Γ6§\, 

IX, 2Β : I, 401, ρβΓΐΐ3ρδ Τίχ. Μα^ΐδίΓοδ ΐη ΡΓχ ΟΧΕν, οοΐδ. 4441) - 445Α; Ε 3ΐ ο η, 

ορ.οΐί., ρρ. 248 - 249, 293; Ρ 3 γ ΐ δ ο ί, ορ.οΐί,, ρ. 70; ΌΚ IV, ρ. 131 η° 2688; 

Β ο δ ο Ιι, ορ.οΐί., ρρ. 43, 64; ΝΐοοΙ, Τΐιβ Ρ3ΐηΐ1ν οί Κοηίαίιιιζβηοδ, ρ. 37 ίοχί 
αηά ίίη. 5. 

3. Α Ιι γ \ν β ΐ 1 β γ, Ε’ΐάβοΐο^ίβ, οΐί., ρρ. 35, 144 - 145, 141 - 143, 56, 123, 

125 βίο.; Κ γ γ γ ΐ δ, ΪΙΙβηιβηίδ, ρρ. 177 - 182 (: Αΐβχΐοδ Μ3ίΐΓβηιΙ)θ1ίίβ8’ νΐβνν'δ οη 
Γβνοΐαίϊοη 3η<1 ίίιβ οΐιηη^β οί Γβ^ΐηιβ); ϊογ «δηοοβδδ [ηδ] ίίιβ ηΐίΐιηηίβ ΟΓίίβποη οί 
ΐικί^βηιβηί» Ιβηό,ΐη^ ίο ίίιβ ηχΐοιη «ινΙιαίβνβΓ \νΐ)1 Ββ, ΐδ π§;1ιί» ΐη ΙιΐδίθΓγ δββ Ε. Η. 

Ο 3 γ γ, λνΐιηί ΐδ ΗΐδίθΓγ?, Η3Γπιοηι1δ\νοΓΙΗ, ΜΜάΙβδβχ, 1964, ρρ. 97, 125, οί. ρρ. 

125 - 132 Γογ ο&ίβοίΐοηδ αη<1 ηχοάΐίϊθ3ίΐοηδ 3ηοΙ ίίιβ Γβίαίίοη ΙχβΕνββη ίβοίδ αηά 
ναΐυβδ. 



ΟοδΙ&5 Ρ. ΚλτγΪ8 800 

Γβηί ννοιιΙΕ Εβ ιηοηδίΓοπδ ηηιΐ ίΐΐβ^ίίίιηηίβ ϊογ Υουη£ ΑηάΓοηίοιίδ— ηη 
ηηΕββΓοΙ - οί <1ββ<1; ιηοΓβ ίΕηη η ΕΐΌίΕβΕδ Εΐοοά \ ίΕηί οί ίΕβ ρηΓβηί 
ννουΐά ΓβροΓί- Ιΐιβ ππίΓάβΓ Ιο ΟοΕ, Ε&ΓίΕ ηηά ίΕβ δίητβ ηη<1 ίο ηΙΙ Κίη§δ; 

ίΕβ οΜ ΕιηρβΓΟΓ \νουΕ1 δοοη άίβ οί οΜ η§β; δο ίί ννοιιΜ Εβ }3β8ΐ> Γογ Είιη 
ίο Γβδρββί ίΐΐθ ιηηη \νΕο Εηά Ιονβά Ιιίιη δο ίβηάβΓίν δίηββ ΕίΗΕ ηη<1 ηνοίά 
ηΕ&οΙαίβ ΓβΙίαηοβ οη Είδ ρΓβδβηί £οοά ΗιβΕ, οοηδΐάθπη^ ίΕβ υηββΓίηίηίγ 
οί Εαηιηη ηίίηΪΓδ ηδ ίΙΙυδίΓηίβά ίη ίΕβ οηδβ οί Είδ ^ΓηηάίηίΕβΓ ν/Εο ίη 
οηβ ηί^Εί Ιοδί Είδ ]οη§-Εβ1<1 ίΕΓοηβ 

14. Νο ΕοιιΕί ΑηάΓοηίουδ II ονβΓδίιηρΗίίβά ίΕίη£8 \νίιβη Ιιβ δίηίβά 
ίΕηί Ιιϊδ ίηϊΐ \νηδ ΐϊΐΐΓ&ουΙουδΙγ ρβΓρβίΓηίβά Εγ Οοοί ίη οηβ ηί^Εί3, ίΕιίδ 
ΐ£ηοηη£ ίΕβ <Ιββρ-δβηίββΐ βηηδβδ ηηά ίηοίοΓδ οί Είδ ονβΗΐΐΓθ\ν. Αδ η ροϋ- 

ίίοηΐ ,ϊιιά^ηιβηΐ ίΕίδ δίηίβιηβηί ίδ 9 ίοίηΐ ίηίΙηΓβ ηηά ίί βηη βχρίηίη ΛνΙιγ 
ίΕβ οΐά ηιηη Λνηδ υηηΕΙβ ίο δίβηι ίΕβ Γβνοΐί οί Ιιϊδ §τηη<1δοη ηηά βηιηβ 
ίο ίΕβ Ευιηίΐίηίίη# ροδίίίοη οί βηίΓβηίίη^; Ιιίιη ίο ίηΕβ ρίίγ οί Είδ Ιίίβ. 
ΟΙ>νίουδ1γ (τΓβ§ΌΓ&δ ΓβηάβΓδ ίπιΐγ Ιίίβ ιηηδίβΓ’δ ηρρΓΟηβΕ ίο ρΓοΕΙβπΐδ 
98 ίί ^Γηάυβίΐγ άβνβίορβά \νίίΕ 9§β ηηά οΕδίίηηβγ. Τίιβ ίβηάβΓ ίββϋη§8 

οί §Γ&η(Ιί9ίίιβΓ ίο §Γ9ηάδοη \νβι*β Γβηί 4, ηηιΐ ίΕβ ΓβπιίηίϊβΓ οί ίΕβ υηοβΓ- 

ίηίηίγ οί ίοΓίιιηβ, \νΕίβΕ Γβίΐββίδ κίβηδ οί Ιδοβί’αίβδ (Προς Δημόνικον, 

δ', 29 : μηδενί συμφοράν ονειδίσεις· κοινή γάρ ή τύχη και τό μέλλον άό- 

ρατον), ίίίίβά ίηίο Α.ηάΓοηίοιίδ IIΙ’δ βοηββρί οί βΕηπίγ ίο\νηΓάδ ίΕβ Εβ- 

ίβηίβΕ οί ίΕβ 88ηιβ ηηίίοη Ιογ ΟοΕ’δ ίβαΓ, — ηη οΙΕ Βγζαηίίηβ βοηββρί 
98 \νβ 89λνδ. Εβδίΐγ, ίΕβ ΓβίβΓβηββ ίο ίΕβ ρΟδδίΕΙβ ΓβρβΓβαδδίοηδ οϊ Είΐ- 

Εη§ ίΕβ οΙΕ ΕιηρβΓΟΓ ηιηοη£ ίΕβ Κίη§8 οί ίΕηί ίίπιβ ννηδ η Είηί ίο ίΕβ 
ίιηρηβί οί δηβΕ βη ββί οη ίΕβ ίοΓβί^η Γβΐηίίοηδ οί ίΕβ ΕτηρΕβ, ηοί οηΐγ 
οί ίΕβ ηβ\ν ΕηιρβΓΟΓ \νΕο \νοη!Ε δηββββΕ ίο ίΕβ οΜ ηιαη. 

15. ΑηάΓοηίβηδ III \νηδ βηίπιβίΐ Εγ Είδ ^ρηηάίηίΕβΓ’δ βρρβηΐ ηηά 
βΐιηοδί ίη ίββΓδ βηίβΓβχΙ ίΕβ ραΐηββ, ίηΕίη§ £Τβηί β9ΐ·β οί ίΕβ οΐά ιηηη’δ 
δββηπίγ; βίίβΓ ρηγίη§ Εοηοηΐ’ ίο ίΕβ ίβοη οί ίΕβ νίΓ^ίη, Εβ βηιΕΓηββΕ 
Είηί ηηΕ δηίά ίο Είηί ηιίΙΕ Ννοβάδ οί βοηδοΐβίίοη 6. ΑοοογΕΕι^ ίο Οηηίη- 

ί. Α Ιιΐηί Ιο ί)ιο δΐΐδρίοΐοη ΙΕαί ΙΙιο άβαϋι οί Αηίίοηίοιίδ ΙΙΓδ ΙιγοΙΕογ Μ&ηαβί 
οη 1 /2. Χ.1320 ί»α<11>06η ΟΓϋβΓβά ϋγ ίΐιβ ίοπηοΓ ΐη οΜογ ίο £βί γϊΕ οί β, τΐναΐ ίη Ιονβ, 
88 Γβρβ8ίβ(11)γ 0τβ£θΓ88 ΐη IX, 3Γ : I, 404, II. 19 - 21 : δ δέ ... κώμοις καί άταξίαις 

διεννκτέρενεν έν οϊς και τον αυτόν πεφόνενκεν αδελφόν, οί. VIII, 1Γ : I, 284 - 286 

&η<1 08ηί., I, 1Β : I, 13 - 14; Β ο 8 0 Ιι, ορ.οΐί., ρρ. 15, 12, οί. ρρ. 93 - 94; Ρ ατΐ- 

8 ο ί, Ο8ηί9θυζ6ηο, ρρ. 30 - 31. 

2. 0Γ6£., IX, 6Τ : I, 423 - 424, ρβΓίΐδρδ ίο Εβ 8<ΐΕβ<1 ίο ΟΚ IV, ρ. 115 88 η° 

2598*, 1328 ιη8ΐ 24. 

3. αΓβ£.} IX, 6Τ : I, 424, II. 13-16. 
4. ΟαηΙ., I, 1 : I, 12; Ορθ^., Λ^ΙΙΙ, ΙΑ: I, 283; IX, 3Γ : I, 404, II. 15 - 20. 

5. ΒΓ. αΕονβ, §§ 12, 13. 

6. αΡββ’., IX, 6<Γ: I, 424, II. 16-22. 

Οοηίΐηαΐίγ αηά ΌΐίίβΓβηίΐηίΐοη ΐη ίΐιβ Κέ&ΐηιβ οί Αη<Ιροηΐου8 III 301 

βιιζβηιΐδ, 9δ δοοη 98 Υουη§ ΑηΕροηίοαδ 9ΓΓΐνβά, Εβ ρβίΕ ίΕβ ΕηιρβΓΟΓ 
ίΕβ υδΐιβΐ Εοηιβ^β 9ηΕ Εηά 9 δΕοΗ ίβ)Ε \νίίΕ Είηί; ίΕβ οΐά πιβη δοίοΐ ίΕοί 
Εβ (ηο\ν) ΓβηιβηιΕβΓβΕ Είδ ^Γβηάδοη’δ \νοΓ{1δ, ιηβ9ηίη§· Εγ ίΕίδ ίΕηί Εβ 
Εΐηηιβά Είηΐδβΐί ϊογ ηοί Εηνίη^ ίο!1ο\νβ(Ι Είδ ηάνίββ; Εβ ΕηΕ Εββη λόβίίπι 
οί ίΕβ άβνίΐ, \νΕο άΓονβ Είηί ΕΕβ οίΕβΓ πιβη ίηίο θγγογ; Υοιιη£ ΑικΙγο- 

ηίβηδ 9£Γββά ίο ίΕίδ — ίΕυδ ίθΓ§;ίλήηβ· ίΕβ οΙΕ πιβη *. ΤΕβη, ρΓβίβη<Ιίη§· 

ίηηοββηββ, ίΕβ Οτηηίΐ Εο^οίΕβίβ ΤΕθοΕογθ ΜβίοβΕίίβδ ίηίβΓνβηβΕ ίο 
ρηί ίο ΕοίΕ ίΕβ ^ιιβδίίοη /ογ Ιιοίν Ιοτίξ ειισίι 1}ιίη§8 (νίΙΙ Ιια.ρρβιι, ηηά ίο 
ΠΓ§β ίΕβηι ίο £βί Γββοηβίίβά δο ίΕηί ίΕβ ηβββδδηΓγ ηιβηδίΐΓβδ (βοηββΓηίη§; 

δίηίβ ηίίηΐΓδ) πιί^Εί Εβ ίηΕβη. ΤΕβ Υοηη§- ΕηιρβΓΟΓ η11ο\νβ(1 ίΕίδ βχρίο- 

δίοη οί Εγροβπδγ ίο ρηδδ \νίίΕοηί ηηδννβΓ; Ευί Εβ ίβΐί ηιηηζβοΐ ηί Μβίο- 

βΕίίβδ’ ρΓβίβηάβΕ ί^ηοΓηηββ. ΤΕβη \νίίΕ Είδ ^ΓβηΕίηίΕβΓ’δ οοηδβηί Εβ 
ρΐΌβββάβά ίο ίΕβ οΕιιγοΕ οί'Οδηγήτρια (= Β.ν.Μ. ίΕβ «Οπίάβ»), ίο \νΕθδβ 
ίβοη Εβ ρΓηγοά ίη ^Γηίίίικίβ 2. δο Εβ ηδβηΕβίί Είδ νίβίοΓγ ίο η άβίίγ, 

νΪΓ^ίη ΜηΓγ ίΕβ ρΐΌίββίΓβδδ οί ηΐΐ (νίβίοιήοηδ!) ΕπιρβΓΟΓδ 3 ηηά, ίοΐΐο- 

\νίη£ Βγζηηίίηβ βηδίοηι, Εβ ΕβΕηνβΕ \νίίΕ τβδρββί ίο Είδ (Ιβίβηίβά τίνηΐ4. 

16. Ιί \νηδ οηΐν ηίίβΓ ίΕβδβ δυΕδίηηίίη! ϊοΓΓηηϋίί^δ ννβΓβ ονβΓ ίΕηί 
ΑηάΓοηίοηδ III ίοοΕ η ροΐίίίοηΐ ηιβηδίΐΓβ ίη ίΕβ ]ηδί οοηςηβΓβά βηρίίηΐ. 
Εγοιτι 'Οδηγήτρια Εβ πιονβά ίο ίΕβ ηιοηηδίβΓγ οί Μηη^ηηη ·\νΕβΓβ Εβ 
νβηβΓ9ίβ<1 ίΕβ Γβΐίβδ οί ΟΕΐ’ίδί’δ ρηδδίοη 5 ηηΕ πιβί ΡηίηηΓοΕ Εδηίηδ \νΕο 
ΕηΕ Εββη ίηιρηδοηβίΐ ίορ Είδ δηΕβ 6; ηο\ν Εβ βηιτίβά Είηί ΕηβΕ ίο Είδ ίΙίΓοηβ 
οη η Γογ9ΐ ΕοΓδβ, ογ, ίί \νβ ίΐ’ηδί 0Γβ£0Γ9δ, οη η Γογηΐ νβΕίβΙ.β >νίίΕ Γβά- 

ρηίηίβ(1 0ΓΠ9Γηβηίδ, ννΕίβΕ \νηδ ρηΓί οί η ρΓοββδδίοη οί δοΙάίβΓδ ίο]]ο\νβ(1 

Εγ 8ίη§;ίη£ ιηβη-ηηά-ννοιηθη-ίΕιίίδίδ ηηά άηηοβί'δ; οηβ οί ίΕβ λνοπιβη- 

ίΐηίίδίδ δβηίβΕ οη ΕοΓδβ ίη ίΕβ ηιβη’δ δίγΐβ οηιΐδβά δίΐΐγ Ιηυ^ΕίβΓ ίο ηΐΐ 
\νίίΕ Εθγ ρΓΟδίίίηίβ’δ ΕηΕΕΙβ 7. 0τβ§0Γ9δ’ βηιρηδίδ οη δΐιοΕ ίηΕβοβηβίβδ 
λνηδ ηηΙηΓβΙΙγ (Ιιιβ ίο Είδ \νίδΕ ίο άίδρηΓη§;β ίΕβ νίβίοχ'δ’ ρβΓίγ ηηά βχίοΐ 
ίΕβ ίη11ίη§’ Γβ§'ίιηβ, \νίίΕ ννΕίβΕ Εβ \νηδ δο οΐοδβίγ βοηηββίβά 98 ίο δηίίβΓ 

1. 6ί. αΐχονο, § 11 : τοίβ οί άονίΐ - δαίαη. 

2. Οαηί., I, 59 : I, 304 - 305; οί. ηΕονο, § 8 ίβχί αηά ρ. 293 ϊΐη. 3; ΙΙιβ οΙιιιροΙι 

\ν&δ ίη ΙΙιβ 9Ρβ8 οί Τα Σινάτορος, Ιο ΙΙιβ Θ8δί, δοηΙΕ οί Μβη^ηηη (Ιογ -ννϊιΐοΐι δβο Ββίονν, 

ίίη. 5 οί ίΐιΐδ ρ., ηηά § 16), δβο ^ & η ί η, Βοηδίηηΐΐηορίβ Βγζαηίίηβ, 1964, ρ. 40 ηηά 
ιηαρ η° I, 16 (ηβηρ ΙιιοιγΕ Κδδΐί). 

3. Οί. αΡονβ, § 12. 

4. ΰί. αΕονβ, §§ 12, 13, 14. 

5. Μαη^αηα \ναδ ίη ίΕβ βαβίβρη ραΓί οί ίΕβ αοΓοροΙίδ, αί ΡΕΐΙοραίίοη, δββ 3 α- 

η ΐ η, ορ.οΐί., ρρ. 40, 133, 295 - 296, 383 - 384. οϊ. ρ. 143 αηά ιηαρ η° I, 16; οί. Ββ1ο\ν, 

§ 29 ίβχί αη(Ι ρ. 318 ίίη. 2. 

6. ΒοβοΕ, ορ.οΐί., ρρ. 173-174, 44. 

7. αΓθ£., IX, 6Ζ : I, 424 - 425; Οαηί., I, 59 : I, 305 αη(Ι II, 1 : I, 312, 20 - 22. 



3υ2 Οοδίαδ Ρ. Κγιτίδ 

ΙβηιροΓ&Γγ ρβΓδβοιιίίοη αηά άΐδροδδβδδΐοη οη ογ δοοη 3ίίβΓ 24.V. 1328 ι. 
Ηο\νβνβΓ ΐί ίΐίίβά \νβΠ ΐηίο Ιιοίΐι ΑπίίΓοηΐοιίδ ΙΙΓδ Ιΐηΐίδ λνϊίΐι ίΐιβ ηΐ388βδ1 2 

9ηά ίΐιβ οοηίβχί οί δυΒδβοιίϊβηί άβνβίοριηβηίδ ίΙΐ3ί πηοοηίΓοΙΙβά ιηοΐ) 

δΐιοιιΐά ϊιανβ ρ3Γίΐοΐρ3ίβ(Ι ΐη ίΐιβ «ο6ΐβ1>Γ3ίΐοη οί νΐοίοΓγ» &ηά ΒυΡΒί ίηΐο 
βχίτβΓηΐδί 3οίδ 3Π(ί βίΓοοΐίΐβδ. 

17. \Υ1ΐ3ί, Ι,ΙιβΓβίοΓβ, ίο!1ο\νδ ΐη Οβ§0Γ3δ’ βοοοιιηί οί ίΐιβ 1οοίΐη£ 

οί άβίββίβά ρβορίβ’δ ρΓορβΓίγ δββΐϊΐδ ίο οοηί3Ϊη Ιΐίίΐβ ογ ηο ΙιγρβΓίιοΙβ. 

ΤΚίδ ίδ ΐηίβΓΓβά ίΓοιη ^3ηί3^ι1ζβηυδ, θ3υίΐοιΐδ η&ΓΓ&ίΐνβ ΐη<ϋθ3ίΐη§ ίΐιβ 
\νΐί!ιΗο3(Ιΐη§ οί &ΐ 1β&δί ρ3Γί οί ΐΕβ ίπιίΐι. ΑηάΓοηίοιίδ III, δαγδ ϋαηία- 

ουζβηηδ, οίίβΓ 1ι&νΐη§ Γβΐηδίαίβά Εδ3Ϊ3δ ΓβίυΓηβά ίο ίίιβ (Βΐ3θΙιβΓη3β) 

Ρα]&οβ 3η3 δίβγβά ίη ίΐιβ Γβδΐάβηοβ οί (Οοηδίαηίίηβ) ΡΓορ1ιγΓθ§βηηϋοδ, 

\υ1ιθγθ38 α ρ3Γί οί ί5β 3ππγ οβιτιρβά ννΐίΐιΐη Οοηδίβηίΐηορίβ 3ηά ίΐΐθ Γβδί 
— ίΗβ πΐ3]θΓΪίγ — 3ί ίΐιβ πιβ3(1ο\νδ ηθ3Γ ίΐιβ Οβϊίΐβίδ’Βπά^θ3; ίΐιΐδ 
ιηβοηί ί1ΐ3ί ΑηάΓοηΐοαδ Ιιεκΐ άβοΐάβά ηοί ίο 3ΐ1ο\ν ίΐιβηι ίο άΐοίηίβ ίίιβ 
]β\ν. δο, ηο Ιοοίίη% ο[ ρνορβΠμ οββιιιτβά αΐ αΙΙ [!], ννίΐλ ίΚβ βχοβρίίοη [!] 

ο( Ιΐιβ Κοιηβ ο( ίΗβ Οναηά ΟοξΟίΗ,βΙβ; ϋιί8 ιναβ ρίΙΙαξβά α§αίη$ί Αηάνοηί- 

αιε' ινίΙΙ4. δίΐΐΐ, ΐί \νβ ί3ΐίβ ΐηίο οοηδΐάβΓαίΐοη Οηηίηοηζβηιΐδ’ οοηίβιηρί 
οί οΐΐ ιηοΐ) ηΐ3ηΐίθδί3ίίοη8, χνΐιΐοΐι ννβΓβ οοηιιηοη ίη ΐΚθ Χΐνίίι οβηίιΐΓγ 5 6 

3ηά \ν!ιοδβ §Γ3νβδί ρΙΐ38β, ίΐιβ Ζβηΐοί Ββνοΐαίΐοη (1341 - 1350) Ιιβ ορ- 

Ρ086(1 ΐνΐίΐΐ 3Ϊ1 Ιΐϊδ ΓβδΟΙΙΓΟβδ 3ηά ίΟΓΟβδ ", 3Π<1 βίδΟ Ιΐΐδ θίίθΓί ίο 3ΐΐδθ1νβ 
Ιιΐδ ίποηοΐ Υοιιη§ ΑηΟΓοηΐοηδ οί 331 Γβδροηδΐΐηΐΐίγ ίοΓ ηίΓΟοϋίβδ οοιηηιΐί- 

ίβά 5γ δοπχβ οί Ιιΐδ ίο11ο\νβΓδ (ίυπη£ ίΐιβ οΐνίΐ \Υ3γ 7, \νβ ηιαδί Ιοοίί ννίίΐι 
δυδρίοίοη υροη ουΓ Ιιΐδίοπβη’δ οΐ3Ϊτη ίΐιηί ]οοίΐη§ ν/3δ 3ίπιίίβ(1 ίο οηΐγ 
οηο Ιιοιίδθ ίη ίΐιβ 03ρίί33, ίΚβ υϊίΐιηαίβ ί3Γ§βί οί ίΐιβ ΓβΙ)β1δ. Οη ίίιβ οοη- 

ίΓ3Γγ, οηοβ \νβ 3βοβρί 38 ίΓϋβ ίΐιβ 83θ1άη§; οί ΜθίοοΜίβδ’ Κοιηβ, βΚουί 
\ν1ιΐοΚ \νβ βΙβο 1ΐ3ν6 (τΓβ£ΌΓ3δ5 (1βΐ&ΐ1β(Ι βοοοιιηί, ινβ οβηηοί Γθ^βοί ίΚβ 
ΙβίίβΓ’δ δίΟΓγ ί1ΐ3ί ΐί \ν3δ βχίβηάβίΐ ίο 311 ίΚβ Λνβ&ΐΡΐΐ οί ίΐΐθ 1)Ηξ1ΐίβ8ΐ 

1. ΟυΐΙΙαηά, Εδδαΐ δϋΓ Ν. Οτέ£θΓ3δ, 1926, ρρ. 13-14; οί. ββ1ο\ν, § 22 

Ιοχί 3ηά ρ. 310 ίίη. 3. 

2. Βοο §§ 4, ο. 
3. Ιη ΙΙιο ΟοΜβη ΙΙογπ, &1 Ιίιβ πιοαίΐι οί Γίνοτ ΒαΓ^ζβδ : ί αηίη, ορ.οίΐ., 

ρρ. 460, 242 - 243, πιαρ VIII; ίΐιβ Β1&οΙΐθΓη3β Ραΐαοβ ινβδ & ΐ’βίϋ ίοΓίΓβδδ Ιο ΙΒβ ηοΓϋι 
οί Ιίιβ Οαρΐΐοΐ, 8β8 ί5ΐ(1., ρρ. 109, 123 - 128; αηά Ιΐιαί οί ΡοΓρΙιγΓο^βηηίίοδ Ι&γ 3ΙΗ- 

Μβ ίιηΙ.ΙΐθΓ ίο Ιίιβ δοαίΐι, ί1>ί<Ρ., ρρ. 129 - 130; οί. ΙίβΙοΛν, § 24 Ιβχί ηηά ρ. 312 ίί,η. 4. 

4. ΟαηΙ., I, 59; I, 305 - 306; Β ο δ ο Ιι, ΑηάΓοηϋίΟδ III, ρ. 166. ίη&άνβΓίβηΙΙγ 
δά,ορίδ ίΐΐθ &οοοαηί οί Ο3.η1&οαζθηιΐδ 3δ ίΓαβ ί§'ηοήη§ 0Γβ^0Γ3δ’ ΙθδΙϊηιοηγ οηιΐ ίΐιο 
Γοαδοηδ ίοΓ 800βρίϊη§· ΐί, δβο ίηίΓ&, §§ 17-19. 

5. Βοβ § 3 ίθχί αηά ίίηδ., § 4 ίοχί &η<1 ίίηδ. οί. ρ. 288, ραδδίιη. 

6. Κ γ γ γ ί 8, (ιοηνβηιβδ οί ΟοιινβΓηβηίδ, ραδδϊιη; \νβίδ8, ΚαηίβΙίυζοηοδ, 

ραδδίΓη; οί. 3.βονο, § 8 ίβχί αηά ρ. 293 ίίη. 5. 

7. Βοο οίονβ, § 4. 

ΒοηΙΐηυΐίγ αηά Όΐίίβοβηίίδίίοη ϊη ίΐιο Ηβ^ΐηιβ οί ΛηάΓοηίοαδ III 303 

[= ιηοδί βπιΐηβηΐ, τίοΐΐθδί] }ιοιΐ868, 3ΐ5βΐί ροδδίΒΙγ, ΐί ννβ ίΓηδί Οαηί3θΐι- 

ζβηιΐδ ίοΓ ίΐιΐδ δρβοΐίΐο ροΐηί, α^αΐηδί ίΐιε \νΐ11 οί ΑηάΓΟηΐοηδ, ννΐιοδθ ρηη- 

οΐρίβδ δΐιοΐι 3Π3Γθ1ιΐδί, «Β3ΐίΐιηΐηθ3η» ΒθΙιβνΐοιίΓ Παίΐγ οοηίΓανβηβά ι. 
ΗοννβνβΓ, οηθ (ΐΘίοΐ! ΐη ΟΓβ^ΟΓθδ’ 3θθοηηί 0Γ63ίβδ άοηΐιίδ 3δ ίο ίΐΐθ Υοιιη§· 

ΕηιρθΓΟΓ’δ 3ΐΙβ§β(1 ΐηηοοθηοβ οί ίΐιβ δβοΐίΐη» οί ιΜθίοοΙιΐίΘδ’ Ιιοηιβ : ίΐιΐδ 
ΐδ Ιιΐδ ο\νη δίαίβηίθηί ίΗηί 3 ρ3Γί οί ίΐΐθ ηιοηβγ δβΐζθά ΐη ΐί <1ιΐΓΪη£· ίΐιβ 
1οοίΐη§, \ν3δ 3ίίβΓ\ν3Γ(3δ ίΓ3ηδίβΓΓθ(Ι ίο ίΐΐβ ρηΒΙΐο ίΓΘ38Ι1Γγ (βασιλικόν 
πρύτανεων), ΐ.β. ίί \Υ3δ οοηίΐδοβίθά 2. χΥοηβ βίδβ ίΐιβη ίΐιβ νΐοίοπουδ 
Αη^τοηΐοιίδ III οοιιΜ 1ΐ3νβ ΐδδυβ(1 δΐιοΐι 3η οκΙθγ, ννΐιΐοΐι ρτβδυρροδβδ 
ίΙΐ3ί βΐίΙΐβΓ Ιιβ 1ΐ3ί1 §ΐνβη Ιιΐδ ΟΓίΙβΓ ΟΓ ΟΟΠδβηί ίοΓ ίίΐ3ί δρβοΐίΐο 83θ1αη$ 

Ι)βίθΓβ1ΐ3η(1, ΟΓ Κβ Γ3ίΐίΐβ(1 3Π(1 βΧρ3θίίβ(1 ΐί α ρ08ίβ)'Ϊ01'ί. \Υ1ΐ3ίβνβΓ ίΐιβ 
03δβ, ίΐιβ νβογ 3θί οί οοηίΐδθ3ίΐοη, βνβη ραΠίβΙ, οί ΜβίοοΒΐΙβδ’ γο1)1)6(Ι 
λνθ&ΐίΐι (ΙΐδρΓονβδ Οβηίαουζβηιΐδ’ 3δδβΓίΐοη : ίη 3(1ν3ηοβ ογ ρο8ί (αβίιιηι 
4 οιιη§ ΑηάΓοηΐοπδ ββΟΒίηβ ίηνο1νβ3. ΐη ίΐιβ \ν3ιο1β 3ίί3ΪΓ. Ιη Ιίιβ 83ηιβ 
νν3γ, ροδΐίίνβΐγ ογ ηβ^βίΐνβΐγ, Ιιβ \ν3δ ΓβδροηδΐΜβ ίοΓ Ιίιβ άβριβοαίΟΓγ 
Ι)βΙΐ3νΐοιΐΓ οί ηιηηγ ίοννβΓίΙδ ίΐιβ οΐοΐ ΕιηρβΓΟΓ δοηιβ ίίηιβ 3ίίβΓ Ιιΐδ 
Γβδΐ^ηβίΐοη *. ι 

18. 01’β§Ό^3δ, Ηοοοιιηί τιιηδ 38 ίο1Ιο\νδ : Υοα ωιιΐά 8ββ, άιιήη£ ίΐιαΐ 
άαυ (ΐ'οηι άαινη ίο άατίί, αΙΙ Ιίιβ ννβαΐΐΐι ο( [αΐ] ?] ΐΗβ ρτοιηίηβηΐ [— ί»'ϊ§Ιι- 

1681] Ιιοιΐ8β8 ί)6ΐη§ οαιτΐβά αννα,]), αηά ίΗβηι νβιρ ριιίοΜρ νβάιιοβά ίο ναίηβ 
αηά Ιοψ αί ΙΚβ Καηάβ ο( ΐΗβ ηιοΰ; αηά <νοΐ'8ί [= «ιηο8ί», μάλιστα] ο( αίί 
[ίΐιΐδ Ιιαρρβηβά \νΐί!ι] Ιΐιε βαρβτΐ) Ιιοιΐ8β ο( ιίιβ Οναηά ΟοβοΐΚβίββ αηά [\νΐί1ι] 

ΐΚθ86 αιηοιιηίε ο( βαελι [3η3 ν3ΐα353βδ] ινίιίβΐι ινβνβ ίνβαβιινβά ίη ΙΚβ ϊιοιΐ8β 
αηά [βίδο] Ιΐΐ08β ινΚίοΗ Ιι.β Καά ίίηιβ ίο βηίνιΐ8ΐ ννίίΚ 8οηιβ ο( ίιί8 ('π,βηά8; 

})β6α\ΐ86, ινίιβη ί.Ηβ νβββίρί$ (οογο άί·8βονβνβά ννΚίβΗ ίηάίβαίβά ίίιο8β ο( ϊιί8 

βνίβηά8 ινϊιο Καά νβββίνβά ίΐιβηι, αΙΙ [Μβίο^I1^ίβδ, ηιοηβγ 3ηά ν3]υ3ΒΙβδ] 

ννβνβ Ιοοίβά αηά ηοΐΚίη# α>08 Ιβ(ί ίο Ιύιη, όιιί. ραβί ο[ Ιίιβιη <λ>βνβ άβρο8ίίβά 
αί Ιίιβ 8ίαίβ ίνβαθαιρ αηά [ίίιβ ΓβδίΡ] αρρνορνίαίβά Ι?ρ ίΗβ ρβορίβ. 8ο Μα8 

ίορβίΚβν ινίΐίι ίιΪ8 οϊιίίάνβη 8αάάβηΙρ ίιηρονβνί^Ιιβά ίΗβ ιηαη ινϊιο βοη- 

είάβΓβά Ηι/ αίί ίο Ηβ ίΗβ ΙιαρρίβΒί ο( αΙΙ α(ίβν Ιίιβ Ηίη%; Ηββαιιββ Ηβ ινΗο ίη 
ίΗβ βοιιηβ ο( ιηαηΐ) ΐ)βατ8 Ηαά βη]ομβά ηηιηίίίξαίβά ΗΙΪ88 1ια8 ηοα> άναηΗ 
ίη οηβ άαρ ίΗβ ινΗοΙβ βναίβτ οβ ξτίββ. Αηά οηβ βοαίά Ηβαν ίΗβ βαιιΙαη,ΗβνοιίΞ 
ρβορίβ 8αμίη§ α Ιοί, αηά, ββρββίαΙΙι/, ΐΗαί ίΗαί ηιοηβμ <,να8 ίΗβ [βςιιϊναίβηί 

1. Βββ α5ονο, §§ 10-14. 

2. Βοβ 5β1ο\ν, § 18 ίοχί &η<3 ηβχί ίίη. Ρογ ίίιο τογ^Ι &ηά ριι513ο ίΓΟίΐδαΓίοδ 
δββ Τ. Μ Π 1 ο γ, Τίιβ Β3δίϋ1(3 3ηά Ιίιβ Βοηιοδίβ. ΤΗβ Ρίηαηοΐ&Ι Οίίίοβδ οί ΙΒθ Βηίο 
Βγζαηίΐηβ Εηιρηβ, ΚΪ1Β 36, 1978, ρρ. 171 -191. 

3. Βοβ 5β1ο\ν, § 26 ίοχί αηά ρ. 314 ίίη. 3; δββ Οτβ£., IX, 8Δ - Ε : I, 431 - 
432; οί. Β ο$οΙι, ορ.οίί., Ιοο.οίί. 



3ϋ4 Βοδίαδ Ρ. Κγιτίδ 

ογ ίΗβ βιηΗοάίιηβηΙ οί] ύΐοοά αηά Ιίιβ Ιβαΐ'8 ο{ Ιίιβ ροοί', αηά [ίΐιαΐ] 

ίΐ <λ>ο8 οοηίνίΐιιίβά αηά (ιιτηίΒΐιβά [ίο ΤΗ. Μεί.] όρ ίΙιθ8β ίνϊιο Ιιαά ύββη 
οοηυηϋίβά ίνϋΚ ίΗβ αάιηίηΐ8ΐταΙΐοη ο{ ίΗβ Βοηιαη [= Βγζηηϋηβ] οίΙίβ$ 

αηά Ιαηάβ; Ιό ίΗβ ββββί ίΗαί, ινΚβΓβαβ ίΗθ8β [ = ίΗβ βάπιΐηΐδίΓ&ΐοΓδ] ίΓβαίβά 
βηιβΙΙρ ίΗβ ιιη(θ)Ίιιηαίβ Ηοηιαη8 [= ΟΓββΗε] α8 ΐ( ίΗβρ ινβΓβ τηαΓ&βίαΜβ 
81ανβ8, Ηβ [ΤΗ. Μβί.] ούβΐηιαβά ΐΗβίτ ρο88ΐί?ίΙίίρ ίο Ηανβ ΐ'ββοητ8β ίο αηά 
ΙαΗβ ΐ'β(ιΐ£β ννϋΗ ίΗβ Κίηξ, αηά 80 ίΗι$ §τβαί βνίΐ τβηιαίηβά ιιηρηηκΚβά 
βοηι αΙΙ 8ΐάβ8; ίΗβτββτβ ΙΗβ «βρβ ο( Γβνβηξβ» άίά ηοΐ 8ία.ρ ΐηάφβτβηί ίο 
Ιίιβ εηά : 1)ΐιί ίί ίνοΗβ ιιρ αηά ΐηβίβίβά ίΗβ άηβ αηά ρβτΗαρ8 Ιβ88 Ιΐιαη άηβ 
ρβηαΐίρ ΐιΐ8ί ηο<ν. ΤΗβ8β βοιηπιβηί8 ί)βί?ι§ βΚαηίβά Ορ τηαηρ [ΐη ρηΗΙΐο] 

τβηάβΓβά ΗίίβΓβΓ ίΗβ βαίαηιϊίρ ο/ ιίιβ ηιαη ι, ννΐιοδβ οοηίβιηρί οί ίΗβ ρβορίβ 
νναδ &1δο Γβίΐβοίβά ϊη Ηΐδ &Ηδθ1ιιίβ ρΓβίβΓβηββ οί ηη βΓοΗηΐδίίο 1αη§υβ£β 

ΐηνο1νΐη§; 3. οοιηρίβίβ Γβ^βοίΐοη οί Ηβιηοίΐο δίγΐβ ϊη \νπϋη§’2. 

1. ΟΓβ^., IX, 6Η : I, 425 - 426; οί. ηιγ «Τγροΐο^ΐβ», ρρ. 87, 92; Β ο 5 ο 1ι} ορ. 
οΐί., ρ. 166; οί. αΗονβ, § 8 ίβχί αηά ρ. 293 ίίη. 4. Ιη νίβ\ν οί Ιίιβ άβροδϋΐοη οί 3 ραΗ 
οί ΙΗβ βοοίγ αί ίΐιβ δίαίβ ίτβαδηΓγ, αάά & Κβ£βδίβ, ΑηάΓοηίουδ ΙΙΓδ ΟΓάβΓ ίοΓ ίΗβ 
οοηίΐδοαίΐοη αηά ροδδΐΗΙγ ΙΗβ 1οοίΐη£, 35 η° 27163 αραά ΌΚ Ι\, ρ. 135, 1328 η&ϊ 
24; οί. ίΗβ ΐιιά^ΐΏβηί οί ΤΗβοάοΓβ Ραΐαβοΐο^αδ ιηαΓςαϊδ οί Μοηίίβιταί αΗοηί ΤΗ. 

ΜβίοοΗίίβδ ΐη 1ιΪ8 Εηδβΐ£ηβπιβηδ, ίθΒ 25ν& - 86Γίι, αραά δβνδβηΠο, Ροΐόιηΐίριιβ, 
ρ. 168 ίίη. 2 : οαΓ Π απιοϋ πιίβχ η ίουί ρβΐ’άΓβ ςαβ & άβδρβηάΓβ 2Γαηί (ριαηίίίβ άβ 

ρβοοαηβ & &3ΓάβΓ ίοαί Ιο δαΓρΙιΐδ. 
2. 8 β ν ί 6 η 1( ο, ΡοΙέηιΐίρΐΘ, ρρ. 39, 56, 202 - 203, 206; Ε. Κτΐατηδ, 

Ή διγλωσσία στα υστεροβυζαντινά γράμματα καί ή διαμόρφωση των άρχών της Νεοελ¬ 

ληνικής Λογοτεχνίας, Βυζαντινά 8, 1976, ρρ. 225 - 226; ίοΓ 3. Οαηίαοαζβηαδ οοπ- 

Ιβπιρί οί ίΗβ ρβορίβ οί. αΗονβ § 17 ίβχΐ αηά ρ. 302 ίίη. 5; ίοΓ Ιιΐδ νίβινδ αΗοιιί Αΐβ- 

χΐοδ ΑροΗαηΙίΟδ, &η υρδί&Γΐ - ροΐϊίϊοϊαη οί Ηίδ ίϊπιβ, 8ββ Ο&ηΙ., I, 22: I, 115- 116; 

Τ. Μ ί 11 β γ, ορ.οϋ., ρρ. 180 - 181, 188 - 191: ηβ\ν &ρρΓθ3θΗ Ιο Αΐβχίοδ Αρο- 

Η&αΗοδ’ ρΓοΗΙβΓΠ αη<1 Ιιΐδ ϊίη&ηοΐΕΐΙ - ροΐϊίίοειΐ αοίΐνίίίβδ; ΙΗ&1 δίαοΐι νΐβ\νδ ννβΓβ 
δΐι&ΐ'βά Ι)γ πιοεί ηοΗΙβηιβη ΐδ αϋβδίβά ίη «ουΓΟβδ β.§;. δββ Β β ϊ η 8 ο Η, ϋΐβ 
Βποίβ άβδ Μ3ΙΙΗ3105, οϋ., ρ. 134, 11.35 - 37, η° Β30 οί Οοί. 1327 - ^η. 1328 

(δββ Κ ο π γ ο ιι 8 8 1 δ, Μ. Γαβαλάς, Α', ρρ. 232 - 3); Ρ 3 1 ο ιι τ ο 5, ϋίβ Βπβίβ άβδ 
ΜίοΗ3β1 &3ΗΓ38, II, ρρ. 162 - 163 η° 100 8.3., οί. 8 ρ. V γ ? ο η ΐ 8 ΐη 8ρβοη1υπι ΒΙ, 
3, Ιιι1γ 1976, ρ. 505; β ΐ δ 5, Κ&ηΙηΗιιζβηοδ, ρρ. 54 - 60, 70 - 102 ραδδΐιη, β.&. 

88 - 89, 73 - 76; ^. Μ β γ β η (1 ο γ ί ί, Ιηίΐ'οάιιοΙίοη 3 Γβίικίβ άβ Ογθ^οϊγο Ρηΐηπιηδ, 
Ρ3ΓΪ8, ΡηίΓΪδίΐοη δοΓΗοηηβηδΐη 3, 1959, ρρ. 135, 136, 139, 155 - 156, 158, 396 - 397; 
Νΐοοίηδ 03ΐ)38ΐΐ38, Κατά τοκιζόντων, ΡΟ ΟΒ, οοΐδ. 728 - 794 ρηδδίπι; ΐ). Τ δ 3 γπ ΐ δ, 
Ιωσήφ Καλοθέτου Λόγοι, Τ1ΐβ8δ3ΐοηΐθ3, Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική 
Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής, Παράρτημα άρ. 19 του ΙΘ' τόμ,ου, 1973, ρρ. 231 - 232; 

ΡΙιϊΙοίΗβοδ, «Βίος ... οσίου Σάβα τοΰ Νέου ...», 3ρΐιά Ρ3ρ3άοροιι1θ8-Κβ- 

Γ 3 ηι β ιι 8, Άνώλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας 5, ΒΓυδδβΙδ 1963, ρρ. 192- 

195, 333, βίο.; οί. Β. X 3 η 31 3 I ο 8, Βυζαντινά Μελετήματα, Συμβολή είς τήν ιστο¬ 

ρίαν τοΰ Βυζαντινού Λαοΰ, ΑΙΙιβη, Τβχίβ αηά ΡοΓ8θ1ιαη§·βη ζηΓ Ηγζ3ηΙΐηίδο1ι - ηβυ§τΐβ- 

οΙήδοΗβη Ρΐιίΐοΐο^ΐβ ΝΓ 38, 1940, ραδδΐηι; ΚγΓΓΐδ, ΟοιινβΓηβδ βί αοανβΓηηηίδ, 

12-4-1979 
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19. ΤΗΐδ ΟΓαβίαΙ ραδδα^β ρΓβδβηΙδ β Γέκϋοαΐ νΐθ\ν οί ΙΗβ Ηυπιίη^ 

δοοίοΐ Άϊΐά βοοηοπιίο ρΓοΗΙβηΐδ οί 141Η οβηΙυΓγ Βγζ&η1ΐιπη, ·\νΗβΓβ ΙΗβ 
βχρίοϋ&ΐΐοη οί ΐΗβ πιαδΕβδ 1ιγ ίΐδοβΐ οίίίοΐ&Ιδ, (ϋδίποί §ονβΓηοΓδ, ρι·ο- 

ηοίβΓδ, &(1ηιίηίδΐΓαίθΓ8} §βηβΓ&1δ, γϊοΙι ΙβικΙΙοΓίΙδ, Ιαχίοηηβΐ’δ αηά οίΗβΓ 
ηΐ3§;η&1βδ Ηαά ΓβαοΗθΗ υηρΓβοβάβηΙβά άίπιβηδΐοηδ αδ ν^β Ιβ3Γη ίΤοηι οοη- 

ΐβηιροΓ3Γγ δΟΐίΓΟβδ ι. Μοδί ϊηΙβΓβδΙΐη^ &Γβ ΙΗβ ιηοΗβΓη - δοηη(ϋη§ ίάβδδ 
βχρΓβδδβά ΗβΓβ, 1Η&1 ίΗβ αρρΓορπαΐΐοη οί βχοβδδίνβ ίπΗιιίβ ροΗ Ηυ ίΗβ 
ροοΓ, ΐη ίηοί- ΓοΗΗβΗ ογ βχΙοΓίβά Γγοπι ίΗβιη Ηυ ίοΓοβ, Γβδίιΐίβά ίη ΙΗθϊγ 
πιίδβΓγ, οηΗ 1Η&1 ίΗβ Γηοηβγ οοΐΐβοίβά &δ ί&χ Ηοπι ΗΗβπι \ναδ ΙΗβ βηιΗο- 

Ηίηιβηί- οί ΐΗβπ· ΗΙοοΗ βηΗ ΙβΕΓδ. δηοΗ ΐάβδδ ΗΐΗ ηοί οοοηΓ ίοΓ ΙΗβ ίίΓδί. 

ϋπιβ ΐη 141Η οβηίυΓγ Βγζηηίΐυηι2 ηοΓ ννβΓβ ηβ\ν ίΗβ ηΗιΐδβδ ννΗΐοΗ ρΓΟ- 

ΗαοβΗ ίΗβπι. ^Η&ί- ΐδ Γβίβν&ηί Ιο ίΗβ ρΓβδβηΐ. ΓβδββΓοΗ ΐδ ΙΗβ ροΐΐίΐοοί 
ΐηιροΓίηηοβ οί ΙΗβ δοοΐηΐ δοΗΐδηι ΟΓβηΙβά Ηυ 1-Ηβιη : ίΗβ Γηρ&οίΙγ ηηΗ 
ίη^ηδΐΐοβδ ηδδηπιΐη^ ίΗβ ίοΓηι οί γοΗΗθγυ Ιο ίΗβ ρΓοίϋ οί ΙΗβ δοοΐ&1Ιγ 
ροννβΓίτι! ΐηοιίΓΓβίΙ ΙΗβ άββρ Η&ΐΓβά οί ΙΗβ ηι&δδβδ ΙΗγοπ^Ηοιι! ίΗβ ΧΙΙΙΗ - 

? 

ρρ. 279 - 280, 321 - 324; ίοΓ ρΓβνΐοαδ οβηίηπβδ, Ηβδΐάβδ Χαηαΐαίοδ δββ Η. ΑΗγ- 

β ΐ 1 β γ, ίίΓΟδίοη δοοΐαΐβ βί οοιηροΓίβιηβηΙδ βχοβηίπςαβδ α Βγζαηοβ ααχ XI6- 

XIII6 δίββίβδ, XV6 Βοη^Γβδ ΙηΙβΓηαΙΐοηαΙ ά’βίαάβδ Βγζαη1ΐηβ$, ΚαρροΓίδ βί Οο - 
ΚαρροΓίδ, I, ΗΐδΙοίΡβ, 1. ΡοΓΟβδ οβηίπίη^βδ βί οβηίπρβίβδ άαηδ 1β πιοηάβ Ηγζ3ηϋη 
βηΐτβ 1071 βί 1261, ΑΙΗβηβδ, 1976, ρρ. 7, 8, 9, 11 -12 αηά ραδδΐηι; Ο ιι ΐ 11 α η ά, 
ΙηΒίΐΙαΙίοηδ, I, ρρ. 15 ίί., 22, 23ί., 31, 132 - 134. 

1. Ε.£. δββ Ε β ΐ η δ ο Η, ϋΐβ Βπβίβ άβδ Μ&ίίΗαΐοδ, ρρ. 10, 106 - 109 η° Β16 

(66) Τώ Γαβρφ, οί β3Γΐγ δαιηπιβΓ 1325 (οί. Κ ο ιι Γ ο η δ δ ΐ δ, Μ. Γαβαλας, Α', ρρ. 

284 - 289), βορβο. 11. 1 - 9 οη ρ. 106, ίΗΐά., 11. 25 - 27, ρ. 107, 11. 35 - 44, 48 - 58, 

ρ. 108, 11. 83 - 85; οί. ρρ. 205 - 220 η° Α 18 (38) ραδδΐηι, Πρός τινα των σννήθοη·, οί 
βηά 1323 — βαΓΐγ 1324 (οί. Κ ο η γ ο ιι ε δ ΐ δ, ορ.οϋ., Α', ρρ. 280, 287, 290) : Περί 

ατρατηγοΰ τίνος φαύλου κακώς τάς πόλεις διατιθέντος. . Κ. - Ρ. ΜαΙδοΗΗβ, ΡογΙ- 

δοΗπΙί αηά ΗβαΗίΐοη ΐη Βγζ3ηζ ΐπι 14. ΤαΙΐΓΐιαηάβΓί. Κοηδίαηϋηορβΐ ΐη άβΓ Βογ- 

£6Γΐα·ΐβ£5βροο1ΐ6 νοη 1341 Ηΐδ 1354, ΒβΓίΐη, ΒβΓίΐηβΓ Βγζαηϋηϊδθ1ιβ ΑΓΗβΐΙβη 42, 

1971, ρρ. 38 - 42; Κ ο α γ ο α δ δ ί δ, ορ.οϋ., Α', ρρ. 263 - 264, 284 - 289; I. δ β ν δ β η- 

Η ο, 8οοίβΙγ αηά Ιηίβΐΐβοΐααΐ Βΐίβ ίη ίϊιβ ΡοαΓίββηίΙι Ββη1αΓγ, XIV6 Οοη§Γέδ Ιη- 

ΙβΓηαίΐοηαΙ άβδ ίϋαάβδ Βγζαη1ΐηβδ, ΒαοαΓβδί, 6 -12 δβρίβηιΗΓβ 1971, ΚαρροΓίδ, 
I, δοοίβίβ βί νΐβ ΙηίβΙΙβοίαβΠβ αα XIV6 δΐβοΐβ, 1971, ρ. 19 ίίη. 39 : Νΐο. ΟαΙιβδδΐΙαδ 
ΐη Οοά. Ραοΐδ. 0·γ. 1192 ίοδ 203 - 204 : \νβ δΐιαίΐ οΗίαΐη βίβΓηα! Ιίίβ ίί μήτε πλεονεκτι¬ 

κήν μεν ό αρχών έφαπλώσΐ] χεΐρα κατά των άϋθενεστέρων, καί μάλιστα έφ’ οϊς ώς άνά- 

θημα τφ Θεώ τοϊς ίεροΐς Γτροο'εχρά^σαΐ’ οϊκοις, οί. ϋ)ΐά., ίο 237, αηά ναίΐο. Οι*. 651 

ίοδ 40 - 41 βίο., αραά § β ν δ β η Η ο, Ιοο.οϋ., οί. αΗονβ, ρ. 302 ίίη. 5 αηά Ιβχί οί 
§ 17, αηά Ηβίοννρ. 307 ίίη. 1 αηά Ιβχί οί § 19; οί. Κ γ γ γ ΐ δ, Τγροΐο^ΐβ, ρρ. 86 - 89, 

92 - 93; Κ γ γ γ ΐ δ, βίβηιβηίδ, ρρ. 177 - 188, βδρβο. ρρ. 183 - 185; ΖαΗγίΙιΐηοδ, 

Οπδβ ηιοηβίαΐΓΘ, ρρ. 79 - 80. 

2. Ε.£. δββ Β. Β β \ν ΐ δ, ΤΗβ Οπ^ΐηδ οί Ιδηιά'ΐΙΐδΓη, Α δίαάγ οί ίΗβ Πίδίοήοαΐ 
ΗαοΙι^Γοαηά οί ίίιβ Ραίϊηιΐά Οαΐΐίαίβ, ΟαπιΗΐ’ΐά^β 1940, ρρ. 24 - 26, 31 - 32, 90 - 100; 

ΐάβηι, ΤΙιβ ΑοαΗδ ΐη ΗΐδίοΓγ, Βοηάοη 1970, ρρ. 99-112. 

* Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ' 20 
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Χΐνΐΐι ββηΐιιηβδ 1 βδ ΐΐιβγ Β&ά. άοηβ ΒβίοΓβ. Ιί ^δδ ίο ΑηοίΓοηίουδ III 
αηά Ιιΐδ ρ&Γΐγ ίΐι&ί ίΐιβ βχρίοίίβά ιη&δδβδ ίυΓηβά Ιογ ρΓοίθοίΐοη ηηά ]ιΐ8- 

ϋβθ, &η(Ι ϊί \ν&8 Ιογ ίΐιβιη δη βοί οί ]υ8ίΐοβ ίο γοΒ Βγ 1οοίίη§ ίΚβ ννβαΐΐΐι 

οί ίΐιβίι* θχρΙοΐίβΓδ. 

20. ΕχίοΓίίοη οί βχίΓει ίβχβδ 1ββάίη§· ίο βηποΙίΓηβηί \νδδ βοηδί- 

(ΙβΓβά 3ΐι £ΐλ»ιΐ8β δηά οη ί11β£δ1ίίγ2; Βυί ΐΒβ Κίη£ ννβδ δυρροδβά, αί ΙβδδΙ 
Βγ δοτηβ αηά /ογ ίη δοηιβ ϋδδβδ, ίο Ιιανβ Ι)ββη ιιηβ\νδΓβ οί 3Π(Ι οΒδίηιοί-βοΙ 
Ιγοιϊι ΐ&1άη£ ηοίίοβ οί ίί Βγ άΐδίηοί Ι&χίαπηβΓδ, ίαχοοΙΙθοίοΓδ ηηο! βά- 

ιηίηϊδίΓαίοΓδ 3, ογ ίο Ββνβ Βββη ίΗβ βιηΒοάίιηβηΙ οί ]υδίίοβ 3ηά ίΐιβ ρΓΟ- 

ίβοίοΓ οί ίΐιβ ννββΕ ί. Ιη βίίβοί ειιοΒ βΒιΐδβδ, Ββίη§; ίΓβςαβηί αηά §1εα*ίη§, 

βοηΜ ηοί ρ&88 ηηηοίΐοβά Βγ Βίπι, ίΐιβ ηιοΐ’β δο 38 ίη οΙΒθγ 03868 Ββ ίδ 
3θοιΐ8β(1 οί ορβη ογ βοηοβ&ίβά οοιηρίίοίίγ 5. ΤΙιθ ί3θί ί1ΐ3ί, 38 ηδΐιηΐ ΐη 
ίΐΐθ 1οη£ ΒίδΙοΓγ οί ίΐιο ΕιηρίΓβ, ίίιβ ρΓονίηβίβΙ ρορηΐβίίοη δηίίβΓβί! ίβΓ- 

1. Ε.£. δοο Αρρβηάίχ ίη ίίιβ βη<1. 

2. Ε.£. δοο Ογάοηβδ, ΟοΓΓβδροηάδηοβ, I, ρ. 43 ορ. 44, 1352 (οί. Αρρβη- 

(ϋχ, η° ι) : τοίς δημοσία πεττενειν έπιχειρονσι καί τοσανθ’ υπό τοίς σοίς [— οί ίοίιη 
Οδηίδουζβηυδ] όφθαλμοΐς ονκ όκνουσι παρανομεϊν, εκείνο λέγω, ώς παυαάσθων ... μη 

δίκην αυτούς τής παρανομίας απαιτήσω φανείς; ίθΓ ρΓβνίοιίδ οβηίιΐΓΪβδ 866 ϋ. X 3 η 3- 

1 3 ί Ο 8, ορ.οίί., ρρ. 31 - 58, Επαναστάσεις λόγω αδικιών. 
3. Ε.£. 866 Ν. ΟτΓβ§οι·δδ, δΒονβ § 18 ίβχί δηά ρ. 304 ίΐη. 1; ΡδίπδΐΌΐι Αίΐίδηδδ- 

8Ϊυδ Ρδ ΕβίίβΓδ βά. Α. - Μ. ΜδίίΓγ ΤδΙΒοί βδρβο. η08 37 δηά 72, ρρ. 76 - 79,178 - 183. 

4. Ογάοηόδ, ορ.οίί., I, ρ. 131 βρ. 96, 1364. X. 8— 1365: πρόνοια τών έλατ- 

τόνων; οί. Ο. Κ β ΐ η δ ο 1ι, ϋίβ ΒΓίβίθ άβδ ΜδίίΚδίοδ, ρ. 122, 11. 91 - 97 : . . .βασιλεύς 

προκόθηται έφορος νόμων καί δικαιοσύνης και τάξεως και παιδείας ταμίας και εύσε- 

βείας καί δή καί τής <5<ά πάντων ήκονσης προνοίας χαιρόντων, άλγούντων, άπάσαις μετά- 

βολαϊς παλαιόντων {ΙβίίβΓ η° Β29 οί ΜδΓΟίι - βηά 1327, οί. Κ ο υ γ ο υ 8 8 ΐ 8, Μ. Γα- 

βαλάς, Α', ρρ. 230 - 232); Ηβίη.δοΐι, ϋηά., ρ. 142 η° Β34 (οί Οβο. 1328 - ΑρπΙ 
1329, ΚοπΓοιίδδΐδ, ορ.οίί., Α’, ρρ. 236 - 240, 343), Π. 57 - 58: ...βασιλεύς, 

μάλλον δέ Θεός άντ’ αυτόν. ..; 8 ί. Β δ πΐ 1) δΐί ΐ δ, Επιστολή τοϋ επί τών αναμνή¬ 

σεων Λογαρά πρός τον Ανδρόνικον Γ' άφορώσα εις τήν καταδίκην τών «καθολικών κρι¬ 

τών (1337), ΕΕΒΣ ΜΒ', 1975 - 1976, ρρ. 397 - 407, βδρβο. ρ. 403 ίίη. 2, ρ. 405 II. 

6ί., 8 - 9ί., ρ. 406 II. 20 - 24ί., 27 - 29ί., 33 - 36ί., ρ. 407 11. 42 - 53; ίΐιβ ι·ογδ1 ρΐιίίδη- 

ί1ΐΓοργ Ϊ3 οοτηρδΓβά Βγ Βο^δΓδδ ίο ίΗδί οί Οοά, ίΓοπι \νίιοΐΉ ίίιβ Γογδ1 οίίίοβ βιηδ- 

ηδίβδ Βγ οοηοοδδΐοη, ίΒίά.., ρ. 406 οοηηηβηίδΓγ ίο II. 25 - 26, ρ. 405 οοηηηβηίδΓγ ίο 
I. 8, ρρ. 403 - 404 ίίη. 6; ίθΓ ρΓβνίοιίδ οβηίυπβδ δββ Α Κ γ \ν β ί 1 6 γ, Ε’ίάβοΐο^ίβ 
ροΐΐίϊςιΐθ ά.θ ΓθΐηρίΓβ Ι)5Γζ&ηίίη, 1975, ρρ. 25 - 26 ί., 72; οί. ρρ. 96 - 97 ίθΓ ίσοπα- 

λ,ιτεία; οί. Ώ. X & η δ I & ί ο δ, ορ.οίί., ρρ. 19 - 20, 24 - 25; Κ δ γ I) δ η <1, ορ.οίί., 
ρρ. 25, 19, 34; οί. Αίΐίδηδδδίηδ Ι’δ ΙβίίβΓ 72 δβονθ, ίίη. 3 : εμέ μέν μετά τών 

σνμπενήτων μου αδελφών . .. δέεσθαι βασιλ,έως μεγάλων . Τ. έλ.εήμονος νπερβολικώς 

καί τή τής οικείας ψυχής συμπάθεια καί άγαθότητι έπικαμπτομένον τή θλίψει τοϋ υπη¬ 

κόου καί συμφορά...·, Ο υ ί 11 δ η (1, Εδδδί δΐη Ν. ΟΓβ^ΟΓδδ, 1926, ρρ. 94, 152, 

154 (Ιάη&’δ νίΓίυβδ ίη Γ&βίοπο ρΓδίδθδ}; οί. δ!)ονβ, ρ. 297 ίίη. 3 δηά ίβχί οί § 12, δίκΐ 
Β)βΙο\ν, § 30 ίβχί αηά ρ. 320 ίίη. 3. 

5. 8ββ Αρρβηιΐίχ ίο § 19; βδρβο. ηοδ. (ια) (ϋ), (ιγ), (ιε), (ις), (ιζ). 
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ΓΪΙ)1γ ίΓοηι δηοΐι αΐιιΐδβδ οοπιπιΐΐίβά Ι)γ ίιιηοϋοηαπθδ άθδρμΐοΙίΘά Ιιχ Ιίιβ 
οβηΐΓ&Ι &υί}ΐ0ΓΪί-γ, οοηί-ΓΪΙ}υί.β(1 Ιο ίίιβ ηιαϊηίθη&ηοθ οί ϋιβίΓ οΐά Ιιοδί,ΐ- 
1ϋγ 3»ηίηδ1 ίίιβ ο&ρϋ&Ι \ α ΙιοδϋΙϋγ ννϊιίοΐι. Ηηά 8βΓνβ(Ι ίΓβςυβηΙ1γ &δ 
ρΓβΙβχί &η(Ι 1)&8Ϊ8 Ιο Ιοο&Ι ιηη^η&ίβδ Ιογ & δβοθδδΐοηίδί ροϋογ '2. Ιη οΙ,Ιιθγ 
ο&δθδ Ιίιβ οβρϋαΐ 4ν3δ οοηδΐάβΓβί! 1>γ ί.1ιβ ρΓονίηοίαΙδ, ίη &η &ροο&1γρί;ϊο 
οοηΐβχί, αδ α δίηίυΐ, οοΓΓαρί. οϊίγ, & Ιι&γΙοϊ δβ&ίβά οη δβνβη ΙιϊΙΙδ, η ηβ\ν 
Β&Ιιγ1οη ογ 8γ1)αΓίδ (ΐΓυηΙίβη ννϋΐι ίίιβ Βίοού οί Ιίιβ δαΐηΐδ αηά ΐ,Ιΐθ ορ- 

ρΓβδδβίΙ, ΐηουΓπη^ Οοά’δ \νΓ&ί1ι3. Τΐιβ ί&οί Ιΐι&ί ΑηάΓοηΐοιίδ III ίοΐβ- 

Γηίθά ίΐΐθ πΐ9.ηΐίθ8ί9ίίοη οί ίίιβ ροορίθ’δ ίθθΐΐη^δ ο^ίηδί ίίιβ ρΓοηιΐηθηΙ} 

οΐΐΐζβηβ οί Οοηδί^ηΐίηορίβ ΐηοίικίϊη^ Τΐι. Μθίοοίιϊΐθδ, \ν&8 β^ιιΐναίθηί. 

ΐ.ο Γβοο§ηΐζίη§; Ιο Ιίιβ ορρΓβδδβά ιηδδδβδ Ιίιβ η^ίιί Ιο Γβνοΐί &§&ίηδί Ι,ΚβίΓ 
ορρτβδδΟΓδ, — Ιγοπι α οβΓίοΐη οη§1β & ρΓθ]βοϋοη οί ΑηάΓοηΐοιίδ ΙΙΙ’β 
ο\νη γϊ§Μ ίο Γίδβ 9»&ίη8ΐ Ιιΐδ ΟΓδηάίβίΙΐθΓ’δ ι·β§ΐηιβ Ιο ϋΐθ ϊηίβΓβδίδ οί 

Ιίιβ δίηίβ &η<1 ί-ΐιβ ρβορίβ ίη Ιίιβ ίΓ&άίίϊοη&Ι Βγζ&ηίίηθ οοποβρίίοη4. 

ΤΙιθ βχθΓοΐδθ οί δηοΐι & τί^ΙιΙ. 1»γ Ιίιβ ηιαδδβδ ννίίΐι Ιίιβ Υοαη£ ΕηιρβΓΟΓ’δ 
ΙοΙβΓ&ϊίοη Ιιβοδηιβ & ρΓβοβάβηί Ιογ ίιιίιΐΓβ 1ο\ν οίηδδ πιονβπιβηΐδ, λνΐιοδβ 
οηΐηιίηδίίοη \ναδ ίίιβ Ζβδίοί Ββνοίηίίοη ίη ΤΚβδδαΙοηΐηα ηηοΐ ίΗβ Γβδί 
οί Μ^οβίΐοηϊα αηά ΤΙίΓαοβ (1341 - 1350) 5. Τΐιβ ν6Γγ Ργο - Ρ^ΐββοΐο^αη 
Ιβ^ίΐίπιίδΐίο ίββ1ίη§δ οί Ιίιβ ιηηδδβδ (Ιυπη^’ Ιΐι&ί. Κβνοίηίίοη εΐΓβ ίο Ββ 
βχρ1&ίηβ(1 98 9 βοηίίηιιβίίοη οί ίίιβ οΐοδβ Ιίηΐίδ βδίοΒΙίδΙιβίΙ Ββίννββη ίΒβηι 
9ηά Υοηη§ ΑηάΓοηίουδ ίΙίΓΟίι^Ιιοηί ίΗβ οίνίΐ ·\ν9Γ οί 1321 - 1328; ίΐιβη 
Ιιβ νοϊββίΐ ίΙιβίΓ οΐ9ίπΐδ ίθΓ δοβίαΐ ίυδίίοβ ννίίΐι δρββίηΐ ΓβίβΓβηοβ ίο ίαχη- 

1. Α 1ι γ \ν 6 ί 1 6 γ, ορ.οίί., ρρ. 66, 89 - 90, 91 - 92, 93 - 94, 97, 99 - 100, οί. 
121-122; οί. &β1θ\ν, § 22. 

2. Α 1ι γ \νβ ί 1 β γ, ίίήά., ρρ. 90 - 91, 93; Η. Α 1ι γ^ β ί 1 β γ, Ει-οδίοη, οίί. (ίη 
ρ. 305 ίίη.), ρρ. 18-19; Ζ. V. Ο η <1 δ 11 8 ο ν δ, ΕοΓοβδ οβηίΓΐίυ^βδ βί οβηίπρθίβδ 
ιίδηδ Ιο πιοηιΐβ 1)γζδηίίη, XV6 Οοη^Γβδ ΙηίβΓηδίίοηδΙ ά’βίηάβδ Βγζδηί.ίηβδ, Κδρ- 

ροΓίδ βί Οο - ΚδρροΓίδ, I, ΗίδΙοίΓβ, ΡοΓΟβδ οβηίπίηρ·65 βί οβηίπρβίβδ (Ιδηδ 1β πιοπάθ 
1)νζδηίίη βηίΓβ 1071 βί 1261, Αίΐιβηβδ, 1976, ρρ. 45 - 46. 

3. Α1ΐΓ\νβί1βΓ, Ε’ίάβοΐο^ίβ, ρρ. 66, 92, 94, 95 - 96, 125 - 127; Α1ΐΓ\νβί- 

1 6 γ, Ε’βΓΟδίοη, ρρ. 1 - 21 ρδδδίηι; οί. δΙ>ονβ, ρρ. 302 ίίη. 5, 305 ίίη. 1 αηά Αρρβηάίχ 
ίο § 19; Τ 1ι. Ρ δ ρ δ ά ο ρ ο υ 11 ο 8, ΟΙιγρΓβ : ΕΓοηίίόΓβ θίΐιηί^ηβ (οίί., ίη ρ. 294 ίίη. 
4), ρρ. 45 - 46; οί. δΒονβ, § 10 ίβχί δηιΐ ρ. 294 ίίη. 3; I. δ β ν δ β η 1ί ο, ΤΙιβ Γ)ο- 

οΐίηβ, οίί., ρρ. 167 - 186; (λ Ι.Ο. Τιιτηθ γ, Ρδ§·βδ ίΐΌΐη Εδίβ Βγζδηίίη6 ΡΜ1θδορΙιγ 
οί Ηίδίοπγ, ΒΖ ΕνίΙ, 1964, ρρ. 346 - 373; δίηιίΙδΓ οοηοβρίδ ίη ΧΥβδΙβΓη ΕιίΓορβ 
δΐηοβ ίίιβ 6δΒγ ΟΙΐΓίδίίδη ίίιηβδ, 8ββ Ο. Μ η γ γ δ γ, δίοίο, ΟΙιηδίίδη δηά Ηηηίδηίδί, 
Εοηάοη, Χντδίίδ, ΑΙΙβη δηά ϋηΛνίη, 1943, ρρ. 29 - 31; Μ. Η β β ν β δ, ΤΙιβ Ιηίΐαβηοο 
οί ΡΓορίίθογ ίη ίΗβ ΕδίβΓ ΜίοΙοΙΙβ Α^βδ, Α δίηάγ ίη Τοδοίιίηιίδηι, Οχίοΐ’ά, Αί ίίιβ 
αδΓβηάοη Ροβδδ, 1969, ρρ. 9, 13, 489, 491, 321, 414, 486, 328, 334 - 335, 339, 342, 
356 - 357, 403, 435, 439, 447, 408, βίο. 

4. ϋ. Χδηδίδίοδ, ορ.οίί., ρρ. 18-30, Τό δικαίωμα της στάσεως. 
5. δββ δ&ονο § 8 ίβχί δηά ρ. 293 ίίη. 5. 
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Ίίοη ηηοΐ Ιχβ &11ο\νβ<1 ϋιβ 1οοϋη£ οί ρΓορβΓίγ Ββ1οη§'ίη£ ίο ήοΐι ορροηβηί8 

Κ&Ιβά Βγ ίΒβ ρθορίβ. 8ο ίΐιβ βνβηίδ οί 24.ν.1328, ίο1Ιο\νίη§ οΜ ραίίβπΐδ, 
8βΓνβ(1 08 ο ιηοάβΐ ίορ Πιβ βνβηίδ οί 1341 - 1350; οη3 ίΒβ Ιοοίϊη^ οί Μβ- 

ίοοΒΐίβδ’ &ηά Βίδ ίπβηάδ’ Βουδβδ Ββοειηΐθ ο δγπχΒοΙίο οοί οί δαΊίδίβοίίοη 
οί 1οιΐ£ - 8ΐιρρΓθ88θ3 δοοίοΐ οΐοίπΐδ Ββο&ιΐδβ ίί βχρΓθδδβά ίΐιβ άβδίΓθ Τογ 
αΒο1ίδΒίη§ ίΒβ οβηίΓβδ οί ίη]υδίίοθ ηηά 1θνθ]1ίη§ άο\νη Ηιθ δίΓοη^ΊιοΜδ 
οί βχρίοϋαίίοη. Βγ ρί11ο§ίη^, ίΒθ ρβορίβ ορρΓορηοί.β3 ν/ίχαί Ιιαά Βθβη 
οπ^ίηοΐΐγ ίΙιβΪΓδ οηά \νοδ ΓοΒΒβά ίΐΌηχ ίΒβιη, αηά ίΒβγ χη&ηίίβδίβά ΐΒβίΓ 
βχρθοίαίίοη £ογ οη βφιίΐ&ΒΙβ, Ιιπηιοηβ ίΓοαί-ιχιβη! Βγ Ιίιβ νίοίοΓδ, δαοΒ 
08 δΒοιιϊά ηοί τβηιίηά ίΗβ ροΐίογ οί ίΒβ Οτβηά Εο^οίΒθίβδ ίη ίίδοοί γποΙ- 

1βΓ8 ι. Αδ ίορ 08 ίΒβ ηι1ίη§ »Γθΐιρ οί ίΐΐθ νίοίοΓδ λνοδ οοηοβΓηθά, ίΒβ ρβο- 

ρΐθ’δ νίοίβηί ΒθΒηνίοιίΓ 1ο\νοΓ(ΐ8 ΙΙχθϊγ Βί§Β οΐοδδ ορροηβηίδ \νοδ οη βίο- 

φίβηί \ν&Γηίη§ 08 Ιο χνΗβΐ οουΐά Ιιορρβη Ιο οΐΐ ΐηθςιιΐίοίχΐβ πιΙβΓδ’ 

Ιχοιίδθδ! 

21. ΙΙηάθΓ ϋχβδβ οίΐ’οιιηΐδίαηοθδ οηΐγ ο «Ρΐοΐοηίο» νοίιιβ οουΐά Ββ 
οΐίοοίιβά Ιο ίΒβ ίονοιίΓοΙχΙβ ]υ3§ιη6ηΐ- Βγ Τίχοπχοδ Μο^ΐδίΓΟδ αΒοηί Μβ- 

Ιοοίιΐίθδ αηά Ιιΐδ οοΓβδί’, \νΒίοΒ ίδ δίπχίΙοΓ Ιο Ιχίδ ορίηΐοη αΒουί. βχ-Ρο- 

ΙγιογοΙχ Νβρίιοη : ίΒβ ίΪΓδΙ Μο§ι8ϊγο8 βχίοΐδ ίοΓ Ιχίδ πχβοδΐΐΓ68 ίη ρΐ’οί,βο- 

ϋοη οί ΙΙιβ ρόορ οηχΐ Ηχθ ΙοΙΙθγ ίοΓ Ιιΐδ ίιΐδΙίοβ 1 2 *. ΗοννβνβΓ Ηιβδβ 1ί°1χΙ - 
ΙχβοΓίβά βδΐίηχοΐβδ οΐ’β Ιο Ββ βχρίοίηβά Βγ Μο§'^811Ό8, υρρβΓ δοοίοΐ δίαίιΐδ 
οηά Ιιΐδ οοηηβοΐίοηδ \νίίΒ Ιΐχβ βηίοιίΓέΐ&θ οί ΑικΗοηίουδ II, χνΒοδβ οοάΐ'βδ 
Ιιβ ηβνβΓ οίίβηάβά Βγ ιχοηχβ ο11Ιιοιι§Ίι άιιβ Ιο Ιχίδ «Ιαιιάΐγ ίββΐίη^δ» Ιχβ 

1. Οηβ δΐιοαίά ηοί βχρβοί Ηοηχ ΙΙιβ πιαδδβδ, βδρβοί&Πγ αί ίίηιβδ ο£ Γϊοί, Γβνοΐί 
οη4 άίδοηΐβτ, οη βφχίίαΗΙβ (ϋδίπΗυίίοη οΓ Ηοοίγ, α1ίίιου£ΐι Οχΐδ ηχΐ§;1ι1 Ιιβ ΙΒθ ίιη- 

ρΐΐοίΐ οίηχ ο£ ρ1ηη(1βΓΐη§·. ΡβΓίιηρδ ίίιβ ιηοδί ΟΓΐΐοιιΙοΙοά δ^δίβηχ ο£ δοοΐοΐ ΡΚβΟΓγ ίη 
Ί4£1ι οβηίιΐΓγ Βγζοηίίαιη ίδ ϋχοΐ οοπίοίηοά ίη ΙΚθ Οοά. 8ο51)θίΙ. 417, ο£ Ιίιβ βηά (?) 

ο£ ΙΙιοΙ οβηί,ηΓ^ (Α. ΡοροάοροιιΙοδ-ΚθΓοηχβιΐδ, *Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, 

II, ΡοΙγο^γοιΙ, 1894, ρ. 533), ο ρΐΌρβΓίγ ο£ Αΐβχίοδ ΜοΙίΓβηχίχοΙίΙθδ ΙΙιβ οηΙΙχοΓ 
ο£ ίίδ οοηίβηίδ, 5β0 Κ ο η γ ο η δ δ ί 8, Αί αντιλήψεις περ! των εσχάτων..., ΕΕΒΣ 
ΛΖ', 1969 - 1970 (οίί.), ρ. 223 ££η. 3; δβνδβηΐίο, Αΐβχίοδ Μοία’βίηΐιοΐίίβδ. .., 

Ζ1)0Γηί1ί Κοίΐονο νίζ. Ιηδ£. ΒΧν, 6, 1960 (οϋ.), ρ. 189 £1η. 12. Οηθ ο£ £1ιθ ιιηριώϋ- 

δΐιβά ίβχΐδ ο£ Α1. Μοία·. ίη ΙΗίδ Γ,οά., £. 98ν ]χβ§·ίηδ ίΐιιΐδ : Άπόδειξ(ς δτι πασών ή 
αγάπη των άρετών νπέρκειται. 

2. ΤΙιοιηοδ Μο^ίδ(,ΓΟδ, Αόγος προσφωνητικός τ<ρ μεγάλω λογοθέτη, ΡΟγ ϋΧΕν, 

οοΐδ. 388Α - 392; ο£. V. Ε ο η γ β η I, Εο οΙίΓοηοΙο^ίβ άβδ ροΐΓίοΓοΕοδ (Ιο Οοηδίοηΐί- 

ηορίθ (Ιβ Ιο ρΓβηιίβΡΟ ηιοίίίέ άη XIV6 * δίέοΐβ (1294 - 1350), Κ£)Β VII, 1949, ρρ. 145 - 
150; ΤΗ. Μο^ίδίΓΟδ, Λόγος προσφωνητικός εις ... πατριάρχην Νίφωνα, ΡΟ ΕΧΕΛ^, 

οοΐδ. 393Β - 396Α, 399, 409; £ογ ΐΐιβ <1οίίη^ οί ΠοΕι άίδΟοηΓδβδ ίο δοιχιβ ίίιηθ Ηθίοΐ'β 
1328 δββ I. § β ν 2 θ η 1ί ο, Τίιβ Ζδοΐοί Εβνοίηίίοη οηά ΙΗβ 8υρροδβ(Ι ϋβηοθδβ Εοΐοηγ 
ίη Τΐΐοδδοΐοηίοο, Προσφορά είς τον Στίλπωνα Π. Κυριακίδην [= Ελληνικών Παράρτημα 
4], Τΐιβδδοΐοηίοο 1953, ρ. 604. 

δίτοη§1γ άίδορρΓονβά οί Πιθιγ ίηίυδίίοβδ *. Νβρίιοη, Ηιοη^ΐχ Κονίη§ Ιΐθβη 
ορροϊηίβά ΡοΙπογοΙχ (9.V. 1310) 1χγ ίπχρβποί \νί112, \νοδ ίοίοβιΐ Ίο Γβδψη 
(οη 11.ΐν.1314) Ββοοαδβ οί Ιιΐδ ηχιπιβΓοηδ οηΟ ηοίοποηδ οοίδ οί δίηχοηγ, 

δαοτίΐθ^θ, ίπιηιο{1β8ΐγ, ϊηχρικίβιχί βηποΐιιηβηΐ &η(Ι ί-ΐχβ Ιϊΐχβ8. δο ηο ία- 

νοιίΓ&ΙιΙβ ορίηΐοη οΒοιχΙ βίΕΐχβΓ Μβίοοίιίίβδ ογ Νβρίιοη οοηΜ Ββ ]ιΐδίίίίβά, 

&η3 Μη^ίδίΓΟδ’ ]ιι<ΐ£ΐχΐ6ηί5 ννβΓθ οοηνβηΐίοηαΐ θχρΓβδδίοηδ οί οοηΓίβδγ 
οί 11x6 ΜηΛ ίΓβ(^ιιβη11γ οοοχπτπχο· &ιηοη§ Βγζ&ηίίηβ Ιίΐβΐ'αύ &ηά 1ιί§1χ 
οίβδδ ρβορίβ 4. Τίιβ νΪΓίηα] ηβίορίίοη οί ίΐχβ ροορίβ’δ ηοοιίδ&ίίοηδ η^ηίηδΐ 
Μβίοοίχίίβδ 1χγ Ν. Ογ6§ογ&8 Ιχίδ 1ογ&1 ίπβηά, δίηάβηΐ αηά ρΓοίβ^β 
οοηχΒίηβά \νίί1ι ^&η1Α^ιIΖθηηδ, δίπιϊΐαΐ’ αοοοαηίβ, οοηο1ιΐδίνθ]γ ρΓονβδ 
ΙΙιβ οοηνβηΐίοηηΐ οΙχ&Γ&οΙβΓ οί Μη^ίδΙίΌδ5 δίαίβηίθηΐδ. 

22. δϋΐΐ πιοΓβ ίιηροΗοηί ίη Βιίδ Γβδρβοί ίδ ίίχθ ίο11ο\νίη§ βρί§ταπι- 
ηιηίίο αηαίνδίδ οί ΙΙιβ δοοί&Ι πίΗ, ΙΙιβ ίηνοίνθπχβηΐ ίη χνίχϊοΐι Ιιαά οοδΐ 
ΜβΙοοΚϋβδ Ιιΐδ ροδίΐίοη ίη ΙΒθ ίηιρβπ&Ι §ονβΓηηχθηί, 1)γ Ν. Ογ6§ογ0.8 : 

ΙΙονν οοιιΐά, ΐΗβη, οηβ βηιιηιβταΐβ Ιΐιβ ξβηβναΐ α§ίίαίίοη αΙΙ Κοιηαηβ [= οί- 

ϋζβη οί ΙΙιβ ΕηχρΪΓβ] α§αίη8ί οηβ αηοΐΚβί' αηά ρατίίονίατίφ ο/ ΐΚβ Βΐ)ζαη~ 

Ιίηβ$ [= οίίίζβηδ οί 0οηδΐ8.ηΐίηορ1β]? ϋββαιιββ 1)ιβ βοη(Ιίβί ύβί\νββη Ιϊιβ 

1. Ρν α γ Β α η (1, α·οιινβι*ηβηιοη1 βί ηάιηίηίδίΓαίίοιι, ρρ. 29, 30. 

2. Το Γοιηβάγ ίΐιο ονϊΐδ ο&ιΐδθοί Ηγ ΙΙιβ ΑΓδβηί&ίίο 8οΜδηι: Οβ^., VII, 11 : 

I, 209 - 270; 8 ί. Ιο. Κ ο η γ ο η δ δ ί δ, Ό λόγιος Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωάννης 
ΙΓ' ό Ι^λυκύς..., ΕΕΒΣ ΜΑ', 1974 (1975), ρρ. 326 - 327; νβτρ θαυχ, Ν. Εΐιοιιηχ- 

ηοδ, ρρ. 51 - 52. 
3. Οβ£., VII, 9 : I, 259 - 262 &ηΛ VII, 11 : I, 269 £.; ο£. Ν. αΐιοηηχηοδ’ ρηηχ- 

ρΐιΐβί η^αίηδί Νβρίιοη ίη ί. Γι’. Βοίδδοηηάβ, Αηβοάοίη Ο-Γαβοη, Ρ&πδίίδ 1823, 

ρρ. 256 - 283; νβΓρβηηχ, Ν. Οΐχουπιηοδ, ρρ. 52, 100 - 102; Β ο δ ο Η, ΑηάΓοηίΗοδ 
III, ρ. 174 ίβχί αηά £ίη. 4; ΚοηΓοηδδίδ, ορ.οϊί., ρρ. 327, 358, 368; δ β ν ί β η- 

Ε ο, Ροΐβηιίςιΐΰ, ρ. 21 ίίη. 2 : «Ια ΙβίίΓβ 60... άβ... Οΐιοηηχηοδ, ηάΓβδδββ αη πιβιηβ 
ραίπαΓοΙιβ, βδί ηη ηχοάβΐβ άβ οοηιΊοίδίβ Γβδρβοί«βηδβ» (ΙΙιβ ΙβίίβΓ 60 = ξ': Ζ. Ρ γ. 

Βοίδδοηαάβ, Αηοοάοία Νονη, Ραπδϋδ 1844, ρρ. 66 - 68, οί. ΚοηΓοηδδίδ, 

ορ.οϊί., ρ. 327 ίίη. 4). 
4. Νοί ίο Ηο ί&ΐίβη αί ίίχβϊΓ ϊαοβ ναΐυβ : V β γ ρ ο & η χ, ορ.οϊί., ρρ. 64, 68, 

74 - 122; Εβηζ, Γίΐηί Ηβάβη (οίίβά ίη £1η. 21), ρρ. VII - XVIII, βδρβο. ρρ. XV- 

XVII; I. δονδβηΗο, Νίοοίαιΐδ Ε&ΗηδίΙίΧδ’ ΟοΓΓβδροηάβηοβ αηά ίίιβ ΤΓβαίπιβηί οί 
Εαίβ Β^ζαηίίηβ ΕΐίβΓία'γ Τβχίδ, ΒΖ ΧΕνίΙ, 1954, ρρ. 49 - 59 ρηδδίπχ, βδρβο. ρρ. 

49 - 50; Πο\νβνβΓ ίΗβ ρΓαίδβ οί ΕΙχουηιηοδ’ ρΗίΙ&ηίΙίΓορν Ηυ ΜαηηβΙ ΟαΠ&Ι&δ - Μαί- 

ίΗαίοδ οί ΕρΗβδΟδ ιη&γ Ιιηνβ Ηββη Ηαδβά οη ίαοίδ : Ε β ί η δ ο Η, Οίβ Βηβίβ άβδ 
Μαίίΐιαίοδ, ρ. 89 η° 5, 11.35 - 39, οί. Κ ο η γ ο η δ δ ί δ, Μ. Γαβαλάς, ΑΓ, ρ. 195 

η° 5 (36); οί. δβνδοηΚο’ δ Γβηι&ιΈ ίη Ροΐβηχί^ηβ, ρ. 171 ίίη. 2 : «Μειίδ ηη ίορο$, 

οβ η’βδί ραδ ίοη]οηΓδ ηη ηιοηδοιψβ; δοανβηί, ο’βδί άβ Ια νβΓίίβ δίβΓβοίγρββ». 

5. ΟαίΙΙ&ηά, Εδδαί δω* Ν. Οτβ^οΓαδ, ραδδίηχ, β.§. ρρ. 6-8, 12-14, 19; 

δβνίβηΐοο, Ροΐβηιίφΐβ, ρρ. 171-172 αηά ραδδίηχ; £ογ ΟΓβ^ΟΓαδ’ αάορίίοη δββ 

Η.Ηονβ, §§ 18, 19. 
6. Βββ εώονβ § 17. 
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ίννο ΕϊηρβΓ0Γ8 δρ ιηαΗίηξ, αε ίί <#αε ηαίαταί, ΗοείίΙβ ίο οηβ αηοίδ.βΓ ίΗβ 

βίίίζβηε ΓβηάβΓβά ίΗβηι (ιιτίοιιε; βΗϊΙάνβη, ίΗαί ίε ίο εαρ, τοεβ αξαΐηεί [ίίχβίΓ] 

ραββηίε, αηά ρανβηίε α§αΐηεί [ίΙιβίΓ] βΗϊΙάτβη, δτοίΚβΓε αραίηεΐ δβοίΗβΓε 

αηά ηβίξΚδοιίΓε αξαίηεί ηβίφώοιίΓε; αηά είΐΙΙ <λ>0Γ8β, δίεΗορε αηά ρτίβείε 

αξαίηεί δίεΗορε αηά ρήβείε, αηά ηιοηΗε αξαίηεί τηοηΗε. Αηά ί( ίΗβ ίΗβ 

[Υοιιη§] ΕιηρβΓΟΓ οιζί ο( αη βχββεείνβΐρ Ηιιιηαηβ (ββΐίηξ άίά ηοί βΗββΗ ίΗβ 

ίηιρβίηε ο( δοίΗ ίΗβ εοΐάίββε αηά ίΗβ ρβορίβ [— δήμος], ηο άοηδί ίΗβρ ινοιύά 

Ιοοί δοίΗ (Ηβ ΙβηιρΙβε αηά ίΗβ Ηοιιεβε ο/ ίΗβ Βρζαηίίηβε [ίη α χνίΐά πχαηηβΐ' =] 

Ιιάβ ίΗβ ΒιιΙ§αΓΪαηε; αηά ββΗαίηΙρ ίΗβΓβ ίνοιιίά /'οΙΙονν τηιιβίι ηιαεεαβτβ, 

δββαηεβ ίΗβ ηια]οΓΪίρ βνοηΐά ΙίΗβ Ιο ΙαΗβ Γβνβηξβ (ΐ'οηι οηβ αηοίΗβτ ίη νβία- 

Ιίαίίοη /ογ ίηειιΐίε ηιηίιιαΙΙρ αάάτβεεβά άιιΗηρ ίΗβ δαίίίβε; «δββαηεβ ί( /», 

εαίά ίΗβ Κίη§ [= ΑηάΓοηίοοδ III], «Ηανβ (θΓ§ίνβη βοηιρίβίβΐρ αΙΙ ίΗοεβ 

<λ>Ηο Ηανβ τίεβη ννίίΗ αη αδηείνβ Ιαη$ηα£β αηά α ΐΓβαβΗβι-οιιε εννοτά αξαίηεί 

ηιβ; τηηβΗ τηοΓβ ίΚίε οχίξΗί ίο δβ άοηβ δρ ροη νίε-ά-νίε ροήν (βΐίοιν-εΐανβε; 

οη ίΗβ οηβ δββαηεβ ίΗβρ Ηηο<ν ίΗαί ίΗβ οαίβοηιβ ο( ίΗίε (ίρΗίίη§ <λ>ίΙΙ ηοί δβ 

εαβΗ αε ίο βαιιεβ ίΗβ άβαίΗ ο(δοίΗ ίΗβ ειιδ]β€ίε αηά ίΗβ Κίη§» ι. δο ίίιβ Υοπη§ 

ΕηιρβΓΟΓ’δ βχαηχρίβ οί ίοΓ§ίνβηβδδ ν/αδ ίηχροδβά ί>γ Ιιίιη οη Ιιίδ ίο11ο\νβΓδ : 

ίΐ ρΓβδα^βά ίίχβ ίηχρβΓία] ροΐίβγ αίίβοίίη£ ίίιβ ίηίβπιαΐ δίίιιαίίοη ϊηοΐιι- 
άίη§ ρΓορθΓίγ Γβίαίΐοηδ 1 2. Αδ Ιογ ίίχβ ρβΓδοηα! δυίίβ οί ίΗβ ΟΙά Κίη§ 

— β.§. ΝίββρΗοπίδ θΓθ§ΌΓηδ — ίΐιβγ αηάβπνβηί ΙΗβ ηαίιίΓαΙ ίβτηρβε- 

Ιηοηε ιιρεβί ο( ίΗαί νοίηίβΓ, εοιηβίΗίηρ ηοί ειινρΓίείηρ ηοτ ηονβΐ; δββαηεβ 

ΐί ιναε ηοί (αίτ /'ογ ιιε ηοί ίο ]οιη αηρ ο[ ίΗβ [1\νο] ρατίίβε, αββονάίηξ ίο 

δοΐο'ε αάνίββ; αηά ίί ίε (\ιιΐ'ίΗβτ ηαίιιταί ίΗαί, ίνΗβη ίΗβ εΗβρΗβτά Ηαε δββη 

Ηϋ, αΙΙ ίΗβ [ΙοβΠ ίνίΙΙ ειι/β/' ρτοροΓίίοηαίβ εβνβτβ δϊοίνε 3. Ηανΐη§ δοοη 
οΐίί^ίηβίΐ ΑηάΓοηίοιίδ ΙΙΙ’δ ί^νοιίΓ ηηά Ι»6Ϊη§ ηη βαΓηθβί δΐιρροΗθΓ οί 
Ιχϊδ άγηαδίγ ννΐιβη Ιιθ \ΥΓθΙβ Ιχίδ Ηίείοβρ, Ογθ§ογ&8 Ιιηά ηο (ογ ηο ηχοΓβ 
ηηγ) Γβ&δοη ίο οοπιρί&ΐη α ροείβΗοΗ ίοΓ ννΐιαί Ιαβ 1ι&<3 δηίίβΓβά ϊη Μαγ 
1328 ϊη ΓβίαΗαίίοη Ιογ Μβ αίϋίιιάβ ίη ίΐιβ οϊνϋ \ν&Γ οί 1321 - 1328. 

23. ΤΙιθ οοηίΐίοί ίΐιιΐδ ηίίθδίθά χν&8, Ιγοπι η οβΓίβίη ροίηί οί νίβνν, 
οηβ 1)βί\νββη ί\νο @βηβΓ&ϋοηδ 3ηά ρηΓίϊβδ οί Γοη§1ι]γ β^ιι&Ι ββοηοηχίο 
&ηά δοοίαί 8ίηηάϊη§;, β&οΐι οί Ιΐχβπι 8ΐιρρθΓίίη§ ίΚβίΓ ο\νη ΙβηάβΓ αδ ίΐχβ 
δροΐίβδπιηη οί ίϊιβΐι* &δρΐΓ»ίίοηδ αηά/θΓ ίηΐβΓβδίδ; ίΐιβ ηιη^οΓ άίίίβΓβηββ 

1. θΓβ§:., IX, 6Θ : I, 426, II. 10 - 25 — 427, 11. 1 - 4; ΙΙιθ ρ1ιι*&8β τάχ αν Μν- 

σών λείαν εΐργάζοντο ϊη II. 19-20 πχβ&ηδ ίΚβϊ) ννοιΜ ρϊΙΙαξβ [ίίιβιη] ΐη ΙΗβ <να\} ο{ 

ίΗβ Βιι1^αήαη8\ οί. Ρΐιΐΐοίΐιβοδ οί Βθίγπι&ήίΐ, Βιογραφία Μακαρίου..., οΐί. (ϊη ρ. 298 

Πη. 2), ρ. 48ο. § 6; Κ β ί η δ ο 1ι, ορ.οΐί., ρ. 106 η° Β16 (66), 11. 8 - 9 Λνΐίΐι ίιΐΓίΙιβΓ 
ΓθίβΓβΠΟβδ. 

2. 806 1)β1ο\ν, §§ 27 - 28. 

3. Ν. Ογ6£., IX, 61 : I, 427, 11. 5 - 9; Ου ί 11 αη <1, Εδδυΐ δυΓ Ν. ΟΓβ^οΓ&δ, 
ρ. 14; οί. § 16 Ιοχί αικί ρ. 302 ΓΙη. 1. 
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Ιχβί\νββη ίΐιβηχ \\'ηδ ΙΚβ δηρροΓί οίίβΓβά ίο ίίιβ Υουη§ ΕηχρβΓΟΓ’δ ρ&Γίγ, 

ίη ίίδ βίίοΓί ίο ηηάβπηίηβ ηηά (ΙίδΙοοαίβ Ιιίδ ορροηβηίδ’ ρο\νβΓ, 1χγ ίΚβ 
(ϋδβοηίβηίβά 1ο\νβΓ βίοδδβδ 1. ΤΙχβ ΙιβίΓβίΙδ ΟΓβηίβό άαπη^ ίίιβ οίνίΐ ^<ιγ 

ννβΓβ δαοίχ αδ ίο πιαίίβ Γβοοηοΐίβηχβηί άίίίίβυΐί βνβη αίίβΓ ίίιβ βιΑπιίβ- 

δίοη οί ίΚβ «οΜ ^βηβΓαίίοη» ραΓίν : ηιί1ίίαΓγ νίοίθΡγ Ιιαθ ίο Ιχβ ίοΐίοχνβά 
}χγ 8ΐιρΓβιη&βγ ίη ίίιβ ββοηοιηίβ, ροΐϊίίβαί αηά οίΕβΓ ίίβΐάδ, δοηιβίίιίη^ 

\ν1χίο1ι οοηΐά 1ιαΓά1γ Ιχβ αβΙχϊβΛ^βά χνΐίΐχοιιί ίιΐΓίΙχβΓ Ιχίοοάδΐιβά αηά Λ7ίο- 

Ιβηββ αδ ίΙΙιΐδίΓαίβά 1χγ 1οοίΐη§·. ΑΙχοηί δΐιηδβί οί 24.ν.1328, χνΐιβη αΙΙ 

ίΗβεβ [αβίδ Γβίαίίη^ ίο ίίιβ άβηιοΐίίίοη οί ίίιβ οΐά οΓάβΓ] Ηαά δββη α-ββοιη- 

ρΙΐεΗβά, βίνίΐ Ιιοδίίΐίίν οββιίΓΓβά οηββ ηχοΓβ οη ίίιβ Εί^Ιιβδί Ιβνβίδ : \ν1ιβη 
ίίιβ (Υοηη§) Κίη^ \ναδ οη Ιιίδ \ναγ Ιχαοΐί — Γγοπι ίίιβ ΡαίΓίαΓβΙιαΙ δββ, 

χνΙιβΓβ Ιχβ Ιχαά Γβίηδίαίβά Εδαίαδ 2 — ίο ίίιβ (ΗογαΙ) Ραΐαββ, Ηβ \ναδ ιηβί 

1χγ ίίιβ βχ - ΡαίπαΓβΚ Νίρίχοη, \ν!ιο αδίίβά Ιιίηι χνίχαί Ιχβ \ναδ §οίη§ ίο άο 

\νίί!ι Ιχίδ §ταηάίαί1ιβΓ; οη 1ιβαηη§ ίίχαί Ιχβ \νου!ά Ββΐιανβ ίο Ιιίηι ίη α Ιχη- 

ηχαηβ αηά τογαΙ ιηβηηβι*3, Νίρίχοη αη§ΓΪ1γ ΓβρΓοαβΙχβά Ιιίηι, αβοοΓάίη^ 

ίο 0Γβ§,ΌΓαδ, Ιχββαιΐδβ Ιιθ Ιιαά α ρβΓνβΓδβ ηχίηά αηά \ναβ ϊβαίοιχδ οί αΙΙ 

ρΓΟδρβΓΟίΐδ ρβορίβ; ραΓίίου1αΓ]γ Νίρΐιοη Ιχαίβά Οΐά Αηάροηίβαδ αδ ίίιβ 

ΙαίίβΓ Ηαά ηοί βχίβηάβά Ηίιη Ηίε ειιρροιΊ ννΗβη Ηβ α>αε \ιηάβΓξοίη° ρβοεββιι- 

ίίοη /ον εαβί'ίΐβξβ αηά οίΙιβΓ ίηάβββηβίβε, (ογ ινΗίβΗ Ηβ Ηαά δββη τβάΗαηάβά 

αηά Ιοεί Ηίε ίΗτοηβ; ίοΓ ίΚίδ αηά Ιχββαιΐδβ Ιιβ \ναδ δίίΐΐ αδρίπη§ ίο ίίχβ Ρα- 

ίΓίαΐ’βΙιαΙ δββ, Ιιβ χνίδΐιβά ίο βΐίιηίηαίβ ίίχβ οΐά Κίη§ δο ίίχαί Ιχίδ \ναγ ίο 

ίίιβ δββ ηχί^ΐχί 3χβ ίΓββ; δο Ιιβ υι*£βά ΑηάΓοηίβυδ III ίο ΓβίΓαίη Ιγοπχ δίχαπη^ 

ίίχβ ίηχρβΓίαΙ ρο\νβΓ \νίί!ι Ιιίδ §ταηάίαί1χβΓ, χνίχοπι Ιιβ δΕοηΙά ίοΓββ ίο τβ- 

δί^η αηά Ιιανβ ίηχρπδοηβά ογ δβηί ίο βχίΐβ 4. 

24. ΑηάΓοηίβηδ III ν/βδ \νίδβ βηοα§Ιι ίο άίδΓβ^αΓά ίίχβ ηια]θΓ ραΓί 

οί ίΐιβδβ 8ΐι§:§68ίίοη8 οί Νβρίιοη χνΐιίβΐι \νβΓβ ίηδρίΓβά ραΐ’ί1γ 1χγ ίίιβ βχ - 

ΡαίπβΓβΙι’δ ΙιαίΓβά — ηαίιίΓαΙ ίοΐ’ αη ιιρδίαΐ’ί — Γογ αΙΙ \νβ!Ι-ίο-άο ρβορίβ, 

αηά ραΓί1γ 1χγ Ιχίδ ρβΓδοηα! §ηιά§β, αηά ννΐιίοΐι \νοιι1ά άβδίΓθγ ίίιβ Υοηη§ 

ΕιηρβΓΟΓ’δ οοηβίΙίαίοΓΥ ρο!ίογδ. δίίΐΐ ίΐιβδβ ηααάβ αη αρρβαί ίο Ιιίδ βη- 

1. 8θο §§ 1, 20 αηά ραδδϊηχ. 

2. 8βη § 16. 

3. Αδ Ιΐ6 ίιαά άοηβ αΐΓβαάγ, § 15, οί. § 14. 
4. Οβ£., IX, 7Α : I, 427 - 428; Β ο δ ο 1ι, Αηάΐ'οηϋΐΟδ III, ρρ. 116, 174; 

Κ ο υ Γ ο υ 8 8 ΐ 8, Ό λόγιος Οικουμενικός Πατριάρχης... (οίί.), ρρ. 326 - 327, 358, 

368; οί. αΐχονβ, ρ. 310 ίΐηδ. 1,2. Οι·β§ΌΓαδ δίΓβδδβδ Νϊρίοη’δ ηιαίΐοίουδηβδδ αηά ίβη- 

Ιου§7 Γ°γ χνΐιίοΐι ίίιβ οηΙγ Γβηιβάν \νου1ά Πβ ίο ΙχβαΓ ΑηάΓοηΐουδ II ί)βΐη^ οαΐίβά 
οχ-Κΐη^, αδ Ιχβ ν/αβ αάάΓβδδβά βχ-ΡαίπαΓοΙι!, αηά Ιιίδ οΐχϋνΐοη οί Ιιίδ ΙηάβΜβά- 

ηβδδ ίο Ιιίπι, ννΐιο Ιιαά βίβναίβά Ιιίιη Γγοιβ ΙιυπιΙιΙβ.οΙχδουΓίίγ' ίο §1οήοηδ οίίίοβδ αηά 
χνβαΐίΐι! 

5. Οί. αΐχονβ, §§ 10, 12, 13, 15, 17, 22, 23. 
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ίοιΐΓβ£β \νΗο ρβτειιαάβά Μτη ίο Γβ]ββί Με Ηητηαηβ αίϋίαάβ ίοννατάε Με 
%Γαηά(αίΗβτ; αηά... τηαάβ Μτη ΗβείΙαηί, αηά ... οδείβαβίβά Με ρβομβί 
Ιο ο((βΓ Μτη α εΐιαββ ο( ϋιβ τοραί ροίνβτ; ίΗβΓβίοΓβ, αίίβΓ ηιιηιβΓουδ άβΐί- 

ΗβΓαίίοηδ ι, οη ίΗβ άαρ α(ίβΓ ίΗβ οββιιραϋοη ο( ΟοηείαηϋτιορΙβ, ί.β. οη 
25.V. 1328, δβ(θΓβ βηβαβίη§ ΜτηεβΙ( ινίίΗ αηρ οίΗβτ α((αϋ, Ηβ [= ΑηάΓο- 

ηίουδ III] (ίχβά ίΗβ ίββτηε ο( Ηίε βΓαηά.(αϋιβϋ ε (ιιίιχΓβ είαίιιε; (ϋεί Ιιβ τβ- 

εβΓνβά (ογ ΜτηεβΙ( ϋιβ [βχβΓοίδβ οί ίΗβ] ίτηρεήαΐ ροινβτ αηά ίΗβ αάτηίηίε- 

ϋαϋοη ο( [ριιΗΙίο] α((αίτε; αε (ογ ϋιβ τβεί ο( ϋιβ ΟΙά Κίηρ'ε ρΓβΓοραϋνβε, 

Ιιβ άβρΗνβά Μτη ο( ηοηβ ο( ϋιβτη2; ίΗαί ίδ ίο δαγ, Ιιβ αΙΙοινβά Μτη ίο δβατ 
ϋιβ ΓοραΙ βηείρηε, δαί είαρ ίηαβββεείδΐβ αηά ίηαβϋνβ ίη ϋιβ ραΐαββ βΗατη- 

δοτέ, βη]ορίηβ ϋιβ ρβατίρ ρτοβββάε ο( ϋιβ (ίεΗίηρ βαη'ίβά οιιί ίη ϋιβ ηβίρΗ- 

δοιίΓΗοοά ο( ΟοηείαηϋηορΙβ ... αδοιιί 10.000 [^οΐά οοίηδ ναΐηβ] ίη ρτβ- 

νίοαε ίίτηβε3. Ιη Οαηίβοπζβηυ8’'6χρ]ίοίί βίαίβιηβηί, Ιιβ οτάβτβά ϋιβ Κο- 

τηαηε ... ιιηάβτ Με (ιΐΓίεάίβϋοη ίο οδβρ Μτη αηά άο αη βηιιαϊ Ηο/ηαββ ίο 
Μτη, αηά δβ Μηάβτβά δρ ηοηβ ννΗβη ΐΗ.βρ ννίεΚβά ίο νίείΐ ... Μτη; αηά 
ϋιβ ... ΓβΙαίίνβε ο( ϋιβ [01<Ι] Κίηξ ίο βηΐβτ ϋιβ ραΐαββ αηά είαρ αΐί άαρ 
ινίϋι Μτη ...; αηά ηοίΜηξ ίο βΗαηρβ ίη ϋιβ ... εβί ο( εβτνίββε αβοτάβά 
ίο Μτη; αηά ... (ογ ϋιβ βχρβηεβε ο( Με οννη αηά Με ειιίίβ Ηβ [— ΑγκΙγο- 

ηΐουδ III] βατνβά οιιί ο( ϋιβ ριώΐίβ ίΓϋηιίβ ϋιβ εο-βαίίβά ΙοβαΙ [= τοπικήν], 
αάιοεβ ρβαΗρ ρτοβββάε ννβΓβ 12.000 ροΐά βοίηε; αηά Ιιβ οΐ'άβτβά αη βφιαϊ 
εατη ίο δβ αΙΙοβαίβά ίο Μτη (γομ ϋιβ ΓοραΙ ίτβαειιη/ ...; αηά Ηβ αίεο ββάβά 
Μτη α εββίιοη ο( Ηίε ραΐαββ; αηά νιΉβηβνβΓ Ηβ [= ΑηάΓοηίοηδ III] είαρβά 
ίη ΟοηείαηϋηορΙβ άιιτίηρ ϋιβ Γβεί ο( Με ξΓαηά(αίΚβΓ'>ε Ιί(β, Ηβ ϋνβά ίη ϋιβ 
Γβείάβηββ ο( Ββεροί Ββτηβίή.αε 4; αηά Ηβ νίεϊιβά ϋιβ [013] Κίηξ (ΓβφιβηίΙρ, 

αηά βοηνβΐ'εβά ννίίΗ Μτη (ταηΚΊρ, αηά άίεβιιεεβά ννίίΗ Μτη ριιδϋβ α((αΪΓ8... 

[\νίί!ι] άιιβ ΗοηοιίΓ. ΚοννβνβΓ, αΙίΗοιιρΗ ίΗβ Υοιιηρ Κίηρ Ηαά οβάβΓβά είη- 

ββΓβΙρ ... ϋιαί αηρ οηβ βοιιΐά ραρ ϋιβ ΟΙά Κίηρ α νίείί αηά άο Μτη Ηοτηαρβ 
ννίίΚοαί αηι/ ίτηρβάίτηβηΐ, ίΗβ Βρζαηίίηβε Γββαίηβά (γοτίι άοίη% εο, (βα- 

Ηηρ ίΗα,ί οίνίηρ ίο εηβΗ βοηίαβίε Ηβ τηίβΗί δββοτηβ ειιερίβίοιιε ο( εβάίϋοη δ. 

1. Οβ^., IX, 7Β : I, 428, II. 10-15. 

2. Ο&ηί., II, 1 : I, 311, II. 2 - 7. 

3. αΓβ£., IX, 7Β : I, 428, II. 15-20. 

4. Ρογ ίΐιβ Γβδΐάβηοβ οί ΑηάΓοηίουδ III δοοη αίίβΓ Ιιϊδ βηίΓγ ϊηίο ΙΙιβ οαρΙΙβΙ 
δββ Ο^ηί., I, 59 : I, 305, δηά 3ΐ)ονβ, § 17 ΙθχΙ αηά ρ. 302 ίίη. 3; ϋ6ΐηβίη'υδ> ΡαΙαοβ 
\ναδ ίη ίΐιβ οΗγ, 5υί ίΐδ δίίβ ίδ ηο\ν υηΙίηοΛνη : Κ. 1 α η ϊ η, ΟοηδΙαηΙΐηορΙθ Ιι^ζαη- 
Ιΐηβ, 1964, ρρ. 335 - 336. 

5. Οαηί., II, 1 : I, 311, 7 - 312, 5; Ρ α γ ΐ δ ο ί, ΰαηίαουζβηβ, ρρ. 84 - 85 £1η. 
10; ΌΕ IV, ρ. 115 η° 2599, 1328 οα. ιηαΐ 25, Λνΐιίοΐι, ]ιο\νβνθη, βίιουΐά 1)β ηαιηΙ)β- 

Γθά 2714*, 1328 ηιαΐ 25 αηά α11π1)υί6ά ίο ΑηάΓοηίοηδ III, ί!)ίά., ρ. 135, αηά ηοί 
ίο ΑηάΓοηίοηδ, II; Βοδϋΐι, ορχίί., ρρ. 165 - 166. 
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25. Α3Ι ίΐιβδβ ΓΠθ&δΐΐΓβδ οοηίπ^αίβά ίο ίΐιβ πιοάθΓ&ίϊοη αηά ταρ- 

ρΓοοΙίθπιβηί οί ίΐιβ ορροδβά ρ&Γίΐβδ δηά ίαοίΐοηδ αδ ννβΐΐ αδ ίο ίΐιβ οοη~ 

ίΐηυΐίγ οί ίϊιβ Ρα1&θοΙο§;αη άνη&δίγ ηηοΐ ίίδ αάηιίηίδίΓ&Ιίνβ αρρ&Γ&ίυβ ι. 
Αί ίϊιβ δθΐηβ ίίηΐθ ίΐιβγ δθΟϋΓβά ίΐΐθ άΐΐθηηίίοη οί ίϊιβ (Ιβροδβά Μη§ Ιγοπι 
ίΐΐθ θΧΒΓοίδβ οί ρο\νβΓ \νίί!ιοιιί ΙιιΐΓίΐη^ Ιιΐδ Γογα] ίββΐϊη^δ. Αδ £ογ ίΐιο Υοιιη§· 

ΕηιρθΓΟΓ’δ Γθδί§ηηϋοη οί αηγ οίηίπι ίο Ιιΐδ ΟΓ&ηάίαίΙΐΘΓ’δ Ρηΐηοβ, ίίιϊδ 
ιηυδί Μνθ 5βοη άιΐθ, ίο η βοηδΐάβΓ^^Ιβ βχίβηί, ίο Ιιΐδ ίρβ^ιιβηί βχροάΐ- 
ίϊοηδ ν/ΐιΐοΐι βΙΙο^θά Ηίηι νβΓγ Ιίίίΐο ίϊιβ ΙβΐδηΓβ οί ίαπήΐγ ϋίο αηά άίά 

ηοί ηβοβδδίίαίθ η «ΓβρΓθδβηί&ίΐνβ Γβδίάοηοβ» ίοΓ Μηι. διιοΐι η <ώθηθΛ^ο- 

Ιβηί ηιοάθδίγ» οη ΑηάΓοηίοηδ ΙΙΙ’δ ρ&Γί ηίίΓαοίβά ίο Ιιΐδ ρ&Γίγ α ηηηιΒοΓ 
οί ίϊιβ ΟΙά Μαη’δ ϊοΙ1ο\νβΓδ, \νΙιβΓβάδ ηιαηγ οί Ιιΐδ ο\νη ίπβηάδ βχρββϋη§ 

βηηοίπηβηί αηά ρΓοηιοίίοη ίΓΟίη ίϊιβ οΐιαη^β οί ^ονβΓηπιβηί \νβΓβ άΐδίΐ- 

Ιυδίοηβά 2. Οη ίϊιβ οίΙιβΓ Ιιαηά ίϊιβ οααίίοη οί ίϊιβ Βγζαηίϊηβδ, οΒνίοηδΙγ 
ίϊιβ ΟΙά Μαη’δ ίοΙΙοννβΓδ, ηοί ίο ίηοΓΪπιίη&ίβ Ιιίιη ροίηίδ ίο ίΗβ ρΓοΙοη- 

§αίίοη οί α οΐίηιαίβ οί πιιιίυα] δΐΐδρΐοίοη αί Ιβαδί Ηβίλνββη δοπιβ οί ίΗβ 
νίοίοΓδ αηά δοηιβ οί ίΗβ άβίβαίβά. ΤΗίδ δηδρίοίοη οοιιΐά ηοί Ηβ οΗΙίίβ- 

ταίβά Ηγ ΑηάΓοηίοηδ ΙΙΓδ ηιβαδίΐΓβδ, αηά \ναδ ταίΗβΓ ίηοΓβαδβά Ηγ ίΗβ 
αΓΓβδί αηά ΗαηίδΗηιβηΙ οί ΤΗ. ΜβίοοΗίίβδ οη 24 ογ 25.Υ.1328 ίο Γ)ΐά}^ 

ηιοίβίοΗηπι3, λνΗβΓβ Ηβ δίαγβά ίη α ηιοηαδίβΓγ Γογ δοηιβ ίίΓηβ, ηηίίΐ Ηβ, 

ΗΗβ ίΗβ Γβδί, ίη 1330 νναδ ραΓάοηβά αηά αΐΐοννβά ίο ΓβίηΓη ίο Οοηδίαηίί- 

ηορίβ αηά Ιίνβ ίη Ηίδ πιοηαδίβΓγ οί ΟΗοΓα 4. δίηοβ ΜβίοοΗίίβδ \ναδ οαο- 

Γίβά α\ναγ ίοΓοίΗΙγ αηά ίηάβοοΓοηδΙγ, ίη αΗοηί δβρί. - Οοί. 1328 Ηβ ίβΐΐ 
ίΐΐ ννίίΗ δίΓαιψιΐΓγ οηί οί αίίΗοίίοη; ίΗίδ βχβΓοίδβά ηιοΓβ ρΓβδδΐΐΓβ οη Ηίηι 
ίΗαη αΐϊ Ηίδ οίΗβΓ δηίίβπη^δ ίηοίηάίη^ ίΗβ ίηδηΐίδ οί δαεβ αηά ινίβΗβά 
ρβορίβ5. 

1- €ϊ. αί)ονο, §§ 10 - 12. 

2. Β ο δ ο ίι, Ιοο.οίί.; οί. Νΐρΐιοη, αΐιονο, §§ 23 - 24, αηά Ικ?1ο\ν, § 28 ίβχί αηά 
ρ. 316 ίίη. 4. 

3. Οαηί., II, 1 : I, 312, 5-7; Ογο§., IX, 7Β : I, 428, 20 - 21; Η. - Ο. Ββοΐί, 
ΤΚβοάοΓΟ Μβίοοίιίίθδ. Όίβ ΚΓίδΘ άθδ 1)γζαηΙΐηϊδοΙιοη Μ'οΙίΠϋάβδ ίίη 14. άαΙΐΓΐιηηάβΓί, 
Μϋηοίθη, 0. Η. Ββοΐί, 1952, ρρ. 16-17. 

4. Οαηί., II, 1: I, 312, 7-9; Β β ο Ε, ΤΙιβοάοΓβ ΜβίοοΗίίβδ, ρρ. 16-17; 

Ε. αυϊΠαηά, Εδδαί δαΓ Ν. σΓβ§ΌΓαδ, 1926, ρρ. 13-14, 16 ί., 19; Β ο δ ο 1η 
ορ.οίί., ρ. 166; ΟΕ IV, ρ. 135 η° 2715, «1328 Η.η. ιηαί 24 [Πρόσταγμα], έκέλευσεν»; 

Ρ α ι· ί δ ο ί, ορ.οίί., ρ. 84; § β ν ί β η Η ο, Ροΐβπιί^υβ, ρ. 8 ίίη. 2; ίϊιβ ραΓάοη δΗοιάά 
Ηβ αάάβά ίο ΟΕ IV, ρ. 137 αδ η° 2726α, 1330, Οαηί., II, 1 : 1,312,8-9; Ιογ ίΗβ γβαι· 
Οί ΓβίηΓη δββ Ό. Ρ ο 1 β ίη ί δ, Ή προς τον Βαρλαάμ διένεξις τοϋ Γρήγορά. Ή «Αντιλο¬ 

γία», Ελληνικά ΙΙΤ, 1964, ρ. 50 ίίη. 3; Κ ο η γ ο η δ δ ΐ δ, Μ. Γαβαλάς, ΑΓ, ρ. 229 

(Ηηί : οοπ'βοί Ηίδ Ιαρδίΐδ οαίαιηϊ ίΠαί ΤΗ. Μβί.’δ ρΐαοβ οί ΗαηίδΗιηβηΙ ννακ ΑάΓΪηορΙβ 
αηά ΙΗαί ίΗβ άαίβ οί Ηαηίδΐιιηβηί Λναδ 20.ν.ΐ328 ίηδίβαά οί 24 ογ 25Λ7'.1328). 

5. θ6§·., IX, 8Β : I, 431, 9 - 14; ΤΗ. Μβί, άίβά οη 13 - 14.III.1332 ; Οτ η ί 1' 
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26. δίϋΐ ννοΓδθ \ναδ ίΐιβ ίαίβ οί ΑηάΓοηίοιίδ II : Ηίβ Ποάίΐγ αρρβα- 

ι*αηοβ δΐιπνβΐίβά οηί οί άβρί’βδδίοη; ηοί 3οη§ αίίβην&Γάδ ΠοίΗ Ηίδ βγβδ 
\νβΓ0 ΗΙίηάβά ΐη δυβββδδίοη; αηά, αηίίΐ Ηίδ άβαίΗΙιβ Ιίνβά ... ίη βίβτηαΐ 
(Ιαί'/ί, . ..; ηοί ίο ηιβηύοη ίΗβ τηαηρ ηιοοίίβΐ'ΐββ αηά ο1)806ΐΐ6 ΒοοΙάίπξβ ΙιχινΙ- 

βά αί Ιιίιη 1)ρ 1)θΐΚ Κν? βΐιαβάχ αηά 1ιΪ8 8βνναηΐ8; ον ίΗβ ρβηηίββΐοη £ίνβη ίο 
αίί ίαιιηάϊ'68868 ίο ... νναχίι. .. αί. ίϊιβ βίκβαηι βο<λ’ΐη° Ιΐινοιίξΐι ΙΗβ ΡαΙαββ 
ωιινί; αηά Ιΐιαί ίϊιβ ΡαΙαεβ [ίΘΠ'ίίοΓγ] ϊια8 1>ββη βηο'οαάιβά ηροη αηά 1)6- 

οοηιβ α <’)'α88ΐαηά Ιο ίΚβ ηβίξΐώοιιΐ'$’ 1)βα8ί8, ί.β. άοιηβχίιο α88β8 αηά 1ιοΓ8β8 

αηά οχβη αηά οΙιΐοΚβη; αηά αηρ οΐΐιβί' 80ΐΊ ο( ΗάίοιιΙβ αηά 86οηι ο/ ίΐιο ΟΙά 
Κίη§ <ναχ ρΐ'α6ίΪ86ά ΰρ ίΐιβ Ρι-οίοεΙοαίο/' [ΤΗβοάοΓβ δγηαάβηοδ], ινίιο <ναχ 
αί ίΐιαί ίΐηιβ [24.V. 1328 ίί.] [αρροίηίβά] ανβΚοη αηά Οο)η)ηί88Ϊοηβν ο/* ίΗβ 
α{(αΐΓ8 ο( ΒρζαηΙΐιιηι [= Οοηδίαηίίηορίβ]2. Οί αίί ίΗβ νίοίοΓδ οηΐγ οηβ, 

,ΙοΗη Οβηίαοιιζβηιΐδ Κερί 1ιί8 ωηάηοί . .. αηά ίοηιροτ ίιηιηααιίαΐβ {'ΐ'οιη 
αηρ άβΗβΐοη ίοιναΐ'άδ 1)οίΚ ίΐιβ ΟΙά Κ ιη§ αηά ... ίΗβ άΪ8ρθ88688βά.. Λ 
ΤΗβ δουΐΌθ οί ίΗίδ βηβοηιίυηι Ηβίη£ Ν. ΟΓβ^ΟΓβδ, αη βηβπιγ οί ίΗβ νίβ- 

ΙοΓβ’ ραιΊγ ίη ΙΗβ οίνίΐ \νβΓ οί 1321 - 1328 αηά οί ίΗβ Οαηίαουζβηίβη 
ραι*ίγ ίη ΙΗβ ηβ\ν βίνίΐ \νβΓ οί 1341 - 1354 4, \νθ 1ιη\Γβ Ιο αβββρί ίίδ ίηιίΗ, 
\ν1ιίοΗ ίδ βοιτοΗοΓβίβά Ηγ Ιιΐδ άίίίβΓβηίίαίβά ]ηά£πιβηίδ αΗοιιί Οαηία- 

οαζθΐιιΐδ &η<1 δγηαάβηιΐδ. Αίί ίΐιβ γοθΙ, Ιιβ §οβδ οη Ιο δαγ, α1)ΐΐ8βά ίΚβίΓ 
ρΐ'68θηΙ (ονίαηβ α$ ... ΐηΙοχΪ6αί6ά. .. Οαηίαοηζβηιΐ8, Ιιοινβνβ/', νναβ 
α ηιαη ο( ηαίιιταί ΐηίβΙΙΐξβηοβ αηά βαξαοΐίρ, α,άιο Ιίΐιβά ίο οοιηραΐ'β ΙιίιηχβΙ^ 

<νΐί1ι ΐΐιο ξΙονίοιΐ8 . .. ηιοη ο{ ΐΐιβ ρα8ΐ ΐ'6ξαΐ'άΐη§ τηα&ηΐβοβηοβ αηά Ιώβτα- 

Ιίΐρ. Αί ρ)·68βηΙ, ... Ιιβ άιά ηοί αΙΙοίν Ηίιηχβί( ίο 1)6 εονηιρίβά % ίΗβ ροοά 

1αη(1, ϋ/883.), ρ. 19; Ρ ο ο η α γ I ζ, 01ΐΓοηϊί{υβ ΙΐΓβνβ, II, ΟΟΡ XXX, 1964, ρ. 
51 η° 26; ΚουΓοιίδδίδ, ορ.οίί., Α', ρ. 275; ΊΊι. ΜβΙ.’δ ίΠηβδδ δΐιουΐά Ιιβ <ΐ9.1(χ1 

δοοη αίί,βΓ ίΐιβ ρβαοΘ-ΐΓΰ&Ιγ 5βί\νβθη ΙΙιο Βιιΐ^ίη'ϊαη Οζαι* Μΐοΐιαθί δΐιίδΐιιη&η αη4 

ΑπάΓΟπΐουδ III, \ν1ιΐο1ι λν&δ δίβ'ηβά ίη 09Γΐγ Οοί. 1328, δθβ Ογο^., IX, 8Α : I, 430, 4- 

431, 9; ΟβηΙ., II, 3 : I, 323, 6 - 329, 2, βδροο. 328, 18 ί.; Κ ο υ γ ο ιι δ δ χ δ, ορ.οίί., 
Α’, ρ. 238 ίίη. 6; ΡΕ IV, ρ. 137 η° 2723, «1328 ο». ΟΙοί.»; ίο ίΐιβ δ&ιηβ ίίϊηο δΙιουΜ 
Βο &80Γΐ1)β<Ι Οϋ ΑηάΓοηίουδ’ Βΐϊηάίη^, δοβ ηβχί ίίη. 3.η(1 ίοχί. 

1. \νΕίοίι οοοαΡΓβίΙ οη 12.11.1332: Ρ ο ο η β γ ί ζ, Ιοο.οίί.; δβνίβηΐϊο, 

Ιοο.οϊί.; Ο η ϊ 11 α η (I, ορ.οίί., ρρ. 18-19. 
2. Ογο^., IX, 8Γ : I, 431, 14 - 432, 5; οί. Οαπί., II, 1 : I, 312, 17 - 18; Ρ. Μ η- 

Ιν δ ί Γη ο ν ί <5, νΐζαηίίίδΐία Ρι·ονΐηοί]δ]ϊα υρΓ&νη η ΌοΡα Ρ&ΐοοίοδ'η, Ββο§τ&(1 1972, 

δβιΐη&η Αοαάβιην οί δοΐοηοοδ αηά Αοίδ, Γηδϋίηίο οί Βγζαηίΐηο δίυάϊβδ Ν. 14, ρ. 76; 

Κ.-Ρ. ΜαίδοΙιΙνο, ΗοΙΙβ υηά Αυί^αΙ)θη άβδ ΟοηνοΓηοαΓδ νοη Κοηδίαηίίηορβΐ 
ΐη άβΓ Ρα1αϊο1ο§;βηζοίΙ, Β^ζαηίίηο1»υ3^9.ΓΪο& III, 1969, ρρ. 83 - 84; οί. Κ ο η γ ο ϋ δ- 

δίδ, ορ.οίί., Ιοο.οϊί.; οί. § 27 ίοχί αηά ρ. 316 ίίη. 1. 
3. 0Γβ£., IX, 8Δ : I, 432, 5 - 8; οί. αΐιονβ, § 17 ίοχί αηά ρ. 303 ίίη. 3. 

4. δοβ αΒονβ, § 22, Ο η Π 1 αηά, Εδδαί δΐη Ν. Οτβ&ΟΓαδ, ρρ. 96 - 106 αηά 
ραδδίιη. 
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ΙιιοΚ ηον άίά Ιια ύβοοηιβ αιτο^αηΐ, ΐη ίΚΪ8 ιναρ βνβη 8ρααηάβΓίη§ Κΐ8 οα>η 
αηώίύοη; Ιηιί Ηβ Γΰΐηαΐηβά ΐηιηιοναΜβ »>ΗΜη ίΐιβ Ιΐιηίΐε ο{ ρηιάβηοβ, αηά, 

(βοτηιηβηίίηξ οη ί1ΐ6 οίϊιβΓ νΐοίοΓΪ αΒιιββ), Ιιβ ο^βονβά ίϊιαί Ιιο Ιιαά ίο 1>β 
8θ1)βΓ αί α ίΐηιβ ίνϊιβη ίΐιβ οίΐιο'8 οαηηοί 1)ΐιί §6ί άνιιηΐίεη. Αβ α ηιοΐ'&Ι οοη- 

οίηδίοη, Ογθ§ογ&8 δίΓβδδβδ Ιϊιαί ϋιο Ιιιοΐορ βνβηί8 οοβαιτίη§ ίη ίΐηιβ 86η>6 

αχ Γ6αΙ ίοαο1ΐ8ΐοη68 ΐη ϋιβ οανββν ο(' Ηαηιαη 8οαΪ8; ο( (νΚΐοίι ϋιβ ίηιρνιιάβηί 
οη68 ατδ κηάβΓβά [6γ Ιυοίο] αχ ίηχοίβηί, αχ ίΚβ ηΐχβ (αοβ [Ιαοίο] νιίΐι ωη- 

8ίαηορ (οτ α,άιΐοΐι ίϊιερ βη]ορ ρναΐχδ (νοηι ιηαηρ ρααοίοχ ι. 

27. Τΐιίδ πίΐ ίη ίΐιβ Λήοίο^5 οαιηρ άοθδ ηοί οοίηοίάβ \νίί!ι αηγ δοοίαΐ 
άίίίβΓβηίίαϋοη \νίίΙιίη ίί : αιηοη§- ίΐια ίηδίί§αίθΓ8 οί ιηίδΙίθΙιανίουΓ ίο- 

\ναΓ(ΐ8 ίΐΐθ ο1(ί ΕπιρθΓΟΓ \νθΓβ ίηοΐυίΐβίΐ Γηβηι1)βΓδ ο£ Λ^αΓίοηδ δοοίαΐ οΐαδ- 

8βδ αη(1 ΙαγβΓδ 2. Οη ίΐιβ οίΙΐθΓ βΐάβ \νβΐ“β ίΐΐθ πιοάβΐβ οί ίΓαάίϋοηαΙίδπι, 
ίΚβ αΓοΙιίΐβοίδ οί Γβοοηοίίβηιβηί ν/ίΐΐι ίΐιο οΐίδροδδβδδβίΐ, ΑηάΓοηίουδ III 

αηά άοΐιη Οαηίαοηζβηιΐδ, 6οίΙι άβθρίγ ο]α88-οοη8θίοη8 αηά αί ίΐιβ 8απιβ 
άβίβΓπιίηβά ίο ρηί αη βηά ίο ίΐιβ οοηΠίοί οηοβ ίΙιβίΓ ροΐίίίοαΐ αίπΐδ ίιαά 
6ββη αοίιίθνβά. δο, δοοη αίίβΓ Τΐι. Μοίοοίιίίβδ’ ΙιαηίδΙιπιοηί (24.ν.1328)3, 
ίΐιβ Υοιιη§ ΕπαρβίΌΓ ίοοίί ίΗβ ηιοδί δβποιίδ οί 1ιΐ8 τηβα8ηΓβ8 Ιογ Ηβαΐίη^ 

ΙΗβ \νο«ηάδ οί ίΗβ οίνίΐ \ναη, ίΗίδ ίΐηιβ οί α ίίηαηοίαΐ οΐ'άβΓ. ΤΗαί ίΗβδβ 
ηιββδίΐΓβδ \νβΓβ ίηβρΪΓβά ογ αί Ιβαδί αρρΓονβά οί Ηγ Οαηίαοιιζβηηδ 18 ίη- 

άίβαίβά Ηγ ίΗβίΐ' ηιβηίίοη ίη Ηίδ ΗΪ8ΐονρ αίοηβ αηά ίΙιβίΓ οπιίδβίοη ίη ίΗαί 
οί Ν. Οβ£0Γα8. ΤΗθιγ οΗνίοιίδ ριίΓροδβ \να8 ίο Ηπη§· αΗοηί ίΗβ πιαχί- 

ηιυπι άβ^Γββ οί βοΗβδίοη οί ίΗβ ίηίβΓηαΙ ίοΐ'ββδ, βίβδδβδ αηά Γβ80ΐΐΓ0β8 

οΐ ίΗβ Ειηρίρβ, ραΓίίουΙαΓίγ οί Οοηδίαηίίηορίβ, αδ α ρΓβΓβςηίδίίβ ίοΓ 
ίηιρίβιηβηίίη^; ΑπάΓΟπίβηδ5 αηά Οαηίαοηζβηιΐδ’ ροΐίογ οί Γββοηςαβδί οί 
ίΗβ Ιοδί ρΓονίηββδ αηά ίοΓ βχβΓβίζίη§ α δηοοβδδίηΐ ίοΓβί^η ροΐίογ. δαγδ 
Οαηίαβηζβηυδ : 

8ΐηοβ άυ,Ηηβ ίΐιβ Ιοη§ οίνίί νναν ύβίίνββη Ιΐιβ 1<λ>ο βηιρβοοιχ ιηιι.αΐι ογ 
ίΗβ τηοναΜβ αηά ίΗβ ΐηυηοναΜβ ρΐ'ορβΠρ ο( ϋιβ /οΙΙοινοχ ο( 1)οί)ι Καά Βββη 
8αοΙζ6ά αηά αρρί'ορνίαίβά, ίη οΐ'άβΐ' ίο ρΐ'βνβηί ίϊιβ βηΐδΓββηοβ ο( οοηβΐοίχ 
1)6ί<λ>66η ίΗβ Ηνο ραιΊίβχ ΐη Ιΐιβΐΐ' ββο/Ί Ιο νβοονβτ Ιΐιβΐν Ιο8868, ΑηάΓοηίοιιβ 

II11 ία1ίίη§ ρΐ'ονΪ8Ϊοη α1)οιιί ρεαοβ, ΐχΒΐιεά αη βάίοί Ιρ (νΐιΐχΐι Ιιβ ρΓοΚίΗίδά 
αηρ βηοΓοαοΚιηβηί 1)ρ αηρ οηβ ηροη ίϊιβ ιηοναΜοχ ο( αηρ οηβ αηά αΙΙονί-'βά 
ΙΗβ ρ0886880)·8 Ιο 6η]ορ ΐΐιβηι; α8 (ογ ίϊιβ ΐιηοιοοθΙ)Ιβ8, ίΐιβρ οιιφί ίο 1)6 )'6- 

1. 0Γ6£., IX, 8Δ: I, 432, 8 - 22. 

2. I δίαρ Ιιογο α άίδουδδίοη οί ΙΗβ ρτοίιΐοπίδ οί δοοίαΐ αηά ρι*οίβδδίοηα1 δίΓαΙί- 

ίΐοαίίοη οί Ιϊιβ ΙβπήΙοΓγ οί Β^ζαηίϊηβ Ιο\νηδ αηά ίΗβ οοαηίΓγδϊάβ αΓουηά ίΗβιη, 

αΗουί ·νάιίο1ι ΙΗβΓβ ίδ α ηιαδδ οί βνίάβηοβ. δββ βδρβοΐ&ΙΙ^ 0. ΑδάταοΗα, Εα Γβ- 

^ίοη άβδ ΚΗοάορβδ αυχ XIII® οί XIV6 δίββίβδ. ίΐίυάβ άβ §;βο§:ΐ'αρΠίβ Πΐδίοπ^ηβ, 
ΑίΗβη 1976, ραδδίηι, β.§;. ρρ. 180 - 231, 23 - 179. 

3. δββ αΗονβ, ρ. 313 § 25 ίβχί αηά ίίηδ. 3, 4. 
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$ΐοΐ'6ά ίο ΐΗβίτ οήχίηαΐ [ΐ.β. ίΐιβ ρΓβ-βΐνϋ νν&Γ] ηιαείβΓβ. Αιιά Ιΐιβ οαΐ'β /'ογ 

[ϋΐθ βχθοαίίοη οί] ΙΚΪ8 [βάΐβί] Ηβ βηΐηιβίβά ίο Ιΐιβ ρΐΌΐθ8ΐταΙοτ [ΤΙιβοάοΓβ 
δγηβάβηιιβ] ξον&τηοΓ ο( Βρζαηΐίιιιη \ 

28. Ιη οϋΐθΓ \νοΓ(1δ ίΐιβ δίβίιΐδ ςιιο οί ρΓορβΓίγ Γβΐηίίοηδ 38 δΐι&ρβιΐ 
άϋΓίη§ Ιίΐβ ΟΪνΐΙ \Υ3Γ ν/38 Π13ίηΐ3ίηβ(1 οηΐγ 38 ίβΓ 38 ϋ αίίβοίβά Ι,ίιβ ΠΙΟ" 

ν&Μβδ, 3Π(1 ΪΙ \ν38 ΓβνβΓδβά λνίΐΐΐ Γβ£9Γ(3 ίο ίΐΐβ βνκίβηί,ΐγ ΠΙΟΓβ ίΐηρΟΓ- 

ί3ΐιί 311 <ί νβ1υ&ί>1β ΐπιπιον&Μβδ; &Ι1 ίο1Ιο\νβΓ8 οί ίΐιβ ί,ννο ΕιηρβΓΟΓδ ννΐιο 
Ιιαοί, άαπη§ 1321 - 1328, ιΐ8ΐΐΓρβ(1 ηιονβ^ΐβδ οί ϋιβΪΓ ορροηβηίδ ννβΓβ 
οΐΐοννβοΐ ίο Ιίθβρ ίΐιβιη, ννΚβΓβ&δ ί1ιο$β ννΐιο 1ΐ3<1 ηδίπ’ρβά ]&η<1 3ΐκ1 /ογ 
οίίιβΓ ίιηιηοναίιΐθδ Ιιαά ίο ΓβΙιίΓη ίΐιβπι ίο ΙΙιβΪΓ ρΓβνΐοιίδ ο\νηθΓ8. Ιη ίΐιίδ 
\ν3ν ίΐιβ «ίη]υδίϊοβ8» οοιηΓηϊίίβά βγ Βοίΐι δΐοΐββ, ίοΓβτηοδί ί>γ ίΐιβ ίοΐΐο- 

\νθΓδ οί ίΐιβ Υοιιη§ ΕηιρβΓΟΓ, ΐη ιηοίίβΓδ οί Ιηηάβά ρΓορβΓίγ αιιά ΐιηιηο- 

ναϊ>!βδ ΐη §βηβΓ3ΐ ννβΓβ ίο 1)β ΓβάΓββδβά, ννίιβΓβ&δ ίΐιοδβ βοηοβΓηΐη^ ΙοοΙβά 
ηιον&Μβδ λνβΐ'θ ρ3Γ(1οηβ(1, οΐινΐοαδίγ ϋβοαιιββ ίΗβ ΙαίίβΓ ννβΓβ ρβπβΙιηΜβ, 

οί ΙοννβΓ ν&1υθ 3ηά ίΐ3Γά ίο ΓβδίΟΓθ ΐη ίΙιβΪΓ οπ£Ϊη&1 νβΐιιβ 3ΐκ1 ίοηη. 

Τίιβ ηιηίιΐ3ΐΐίγ οί ίΐΐθ βοϋοΓδ ρρονΐδΐοηδ ΐδ βΙι&ΓαοΙβΓίδΙΐβ οί ίΐιβ ιιηίίγ- 

ΐη§; ροΐίογ οί ΑηάΓοηίοιίδ III βηά «ίοΐιη Ο&ηΙ&ουζβηιΐδ : δοοίεύ ρβ3βθ 
\Υ3δ ίΐΐβ ρΓΙΙΒ&Γγ ρΓ600η(1ΐΐίθ11 ίΟΓ ίΙίβΙΓ Πΐί^θδίίο ρΐ3118 οί ΓΘΟΟη^Πβδί 1 2. 

Νο (Ιοαίιί πΐ3ηγ οί ίΕθ νΐοΙοΓδ ννΐιο Ιΐ3<1 ηδΐίΓρβά ΐιηπιοναΐίΐβδ ννβΓβ άΐδ- 

ρΙβ3δβ({ αί ίΐιίδ, 3ηά Ιίιβΐΐ’ άΐδοοηίβηί ννοιιΐά ιηβίίβΓ, ββοαηδβ ίίιβγ ννβΓβ 
ηιιιηβΓοαδ, 3ί αηγ Γ&ίβ ιώ.οι·6 ηηηΐθΓουδ ίΐιβη ίΐιβ ΙοΙΙοννβΓδ οί ίΕβ Οΐά 
ΕηιρβΓΟΓ ννΐιο 1ΐ3(1 άοηβ 11ιθ δβιηβ 3; ])β03ηδβ ίίιβγ βχρββίβά ίΙιβΪΓ 
ραΓίγ’δ ρΓβν&Ιβηββ ίο 8πη§; 3ΐιοιιί ίίιβ βοηδοΐκίβίΐοη οί ίΐιβΐτ υδυ,Γρ&ίίοηδ 4, 

3δ ΐί Ιιαά Ιι&ρρβηβά 3ίίβΓ ίΐιβ βηά οί Ιιοίίι ίίιβ ίίΓδί ηηά ίίιβ δβοοηά ρΐιβδβ 
οί ίΐιβ οΐνΐΐ νν&Γ {6/7.VI.1321, 17/18.νΐ.1322) : 6οί1ι ίΐιο ρβέΐοβίΓββΙγ 
οί Μβΐ&δ - ΚΙιβ§;ΐοη ηηά ίίιαί οί Ερίΐιοίοβ ννβΓβ Ιιγ η ο πιββηδ 3θθοηι- 

ρβηΐβίί Ιιγ ίΐιβ Γβδίΐίηίΐοη οί δβΐζβίΐ ρΓορβΓίγ ίο ϊίδ οννηβΓδ, δοηιβίΜη§’ 

ννΐιϊοΐι ΐηοΓβ3δβ(1 ίΐιβ ^πβνβηοβδ οί ίίιβ ΙοδβΓδ αηιοηβ' ΑηάΓοηίοιίδ ΙΓδ 

1. ΟαηΙ., II, 1: I, 312, 10-18; Ρ 3 γ ΐ 8 ο ί, ΟαηΙαοαζβηο, ρ. 84; ΡΚ IV, 

ρ. 135 η° 2716, 1328 «3χη. ιτΐ3ΐ 24»; Ιογ ΤΙι. 8γη3(Ιβηυ8’ σϊΓΐοο δββ αΐιονθ, § 26 
Ιθχΐ 3ΐκΙ ρ. 314 ίΐη. 2. 

2. δοβ §§ 27, 22 - 26, 12; οί. Ε. II. Ο 3 γ γ, \νΐΐ3ΐ ϊδ Ηί»1.οργ? Η3Γηιοη<ίδ- 

λνοιΊΙι, ΜΗάΙβδβχ, Α Ρβ1ΐθ3η Βοοίν, 1964, ρ. 126: «δοΐΐΐβΐίηιοδ Ηιοδβ ... άβίβ3ΐβ(Ι 
1ΐ3νβ ΓΠ3(ίβ 35 §Τ63ΐ 3 ΟΟΠίΠΪΐΙΐϋοη ίο ίίΐβ υΗίΐΠ3ίθ. Γοκαΐί 35 ίΚο νϊθίθΓ.8»; οί. ρρ. 
297 £ίη. 3, 306 ίίη. 4. 

3. Τΐιίδ οοηοΐυδίοη ΐδ (ΐΓ3\νη Γγοπι α ογο85 - οχαιηΐηαίΐοη οί δονβΓ3ΐ δουΓΟθδ 
καοΐι 36 €3ΐιί30ΐιζβηιΐδ, Ν. θΓβ^0Γ35, Μβηυβί 03ΐ)3ΐ35 {= Μ3ίίΙΐ3ΐο8 οί Ερίιβδοδ), 
Μϊο1ΐ3β1 63Ι3Γ35, βίο.; ίο 53νο δρ30β I οιηϋ ίΚίδ θΓθ55-θχ3Γηΐη3ίΐοη, χνΚΐοϊι ννουΜ 
ί3ΐίβ 80Υ6Γ31 ρ3§’68. 

4. Οί. ρ. 313 § 25 ίοχί αηά. ίίη. 2, §§ 22 - 24. 

Οοηίΐιΐϋίίγ αικί ΟϊίίβΓθηίΐ3ίίοη ίη ίΐιβ Εό^ΐηιβ οί ΑηάΓοηίοιίδ III 

ίοΙΙοννβΓδ 3ί Ιιίδ ΐιηροίβηββ ίο οίίβΓ ίΐιβηι βίίβοίΐνβ ρροίβοίίοη 3^3ΐη$ί 
υδυΓρβΓδ *. Εογ ίΐιΐδ τβοδοη βνβη πι&ηγ οί ίΐιβ Ο Ιοί Μ&η’δ ίοΙΙοννβΓδ Ιιαοί, 

Ιιβίννββη Αη§·. 1321 3η<1 Μαγ 1328, 6ββη ίιίΓηΐη» ίο Ιιΐδ §Γ3ηοΙδοη 3η<1 

Ιιίδ βηίοηΓ3^β ίοΓ βίίβοίΐνβ δυρροΗ ίοΓ Γβ§:3ΐηΐη§· \ν1ΐ3ί ίίιβγ 1ΐ3ο1 Ιοδί 
3δ ηιβιηΙιβΓδ οί ίΗβ ίοΓηιβΓ’δ ρ3Γίν 2. Νονν ίΐιβ Υοιιη^ Αηά^01Ί^^υδ, βάΐοί 

1. Εογ ίΐιβ ρβΓΐοά Ιιβίννββη ίίιο Εβ^ίηηίη^ οί ίΐιβ ίίΓδί ρ1ΐ35β (20.Π€1321) υηίίΐ 
1,16 ίΓβΆί? ο! Ερίΐ33ί36 (17/·18.νΐ.1322) δββ Κ ο υ γ ο υ δ δ ί δ, Μ. Γαβαλας, Λ', 

ρρ. 33 - 34, 50 - 51, 86 - 89 ΙβίίβΓδ σιγ', σκη' ννΐιίοΐι δββ ίη Ε 3 ί ο υ γ ο δ, Όίβ ΒΓΐβίβ 
άβδ Μ. 03ΐΐΓ3δ, II, ρ. 361 η° 217 (= σιγ'} οί ^υIγ- Αιι&. 1321, ρρ. 382 - 383 ηϋ 232 

{= σκη') οί Αιΐ£. 1321 (Κ ο ιι γ ο ιι δ δ ί δ, ορ.οίί., Α', ρ. 40); ίοΓ ίΐιβ ρβΓΪοά 3ίίθΓ 
ΕρϊΙ)3(3β δββ, β.^;., Οαηί., I, 34 : I, 162, 7-10; Κ ο ιι γ ο υ δ δ ί δ, ορ.οίί., Α’, ρρ. 

36 - 37 (ΙβίίβΓδ σ^δ’, σ^ε’ οί Μ. 03ί)Γ3δ, 1322 - 1323), ρρ. 41 - 42, ρρ. 232 - 233 ΙβίίβΓ 
30 (61) οί Μ. 03ΐ>3ΐ3δ {= Μ3ίί1ΐ3Ϊ0δ οί Ερίιβδοδ), Οοί. 1327 - 33η. 1328; δββ ϋιβ 
ΙβίίβΓδ αριιά Ε 3 ί ο α γ ο 5, Είβ Βπρϊβ άβδ Μ. 03ΐ)Γ33, II, ρρ. 465 - 472 (η° σ^δ’ 

299), 472 - 481 (η° σ^ε' = 300); Ηβίηδοΐι, ϋίβ Βπβίβ άβδ Μ3ί11ΐ3ίοδ νοη 
Ερίιβδοδ, ρρ. 133 - 134 η° Β30, Οοί, 1327 - 33η. 1328 (οί. Κουτο υδδίδ, Μ. 

Γαβαλας, Α', ρρ. 232 - 233); Ε 3 ί ο υ Γ ο δ, ορ.οίί., II, ρρ. 580 - 584 η° 371 (= τξη') 

βδρβο, II. 1 - 21, 69 - 89, 117 - 134 (η.ά.); ρρ. 597 - 598 η° 378 (= τοδ'), βαιΊ^ 1326 

(οί. Ιν ο ιι γ ο υ δ δ ί δ, ορ.οίί., Α’, ρ. 94); Ε 3 ί ο α γ ο δ, II, ρρ. 520 - 522 η° 

(τκγ =} 329 οί βηά 1323 - 63Γ'1γ 1324 (οί. Κ ο ιι γ ο υ δ δ ί δ, Α', ρρ. 91-92); 

Ε 3 ί ο υ γ ο $, II, ρρ. 522 - 523 η° (τκδ' —) 330 οί δ3ΐηβ ά3ίβ (Κ ο υ γ ο α δ δ ί δ, 
Α , ρρ. 195, 9, 7); ΟΗίιβΙβδ’ 3ηδΐνβΓ ίο ίίιβδθ : Κ β ί η δ ο ίι, ορ.οίί., ρρ. 90 - 92 (δ3Πΐβ 
ά3ίβ), Ε 3 I ο υ γ ο δ, II, ρρ. 707 - 708 η° 460 (= υνα') τινί των δυνατών ( = ΤΙι. 
Μβίοοίπίβδ) (η.ά.) : Μ. α&1ΐΓ3δ Γβςιιβδίδ ΤΙι. Μ. ίο ριιηίδίι 3 ηοΜβ ινίιο Ιΐ3ά άβρπνβά 
ίιιηι οί Ιιίδ ρΓορβΓίγ —βταηίοά ίιίιη ίίιο (Οΐά) ΕηιρβΓΟΓ οη ΤΙι. Μ.’δ Γβοοηηηβη- 

ά3ίίοη —αηά ίηδίιΐίοά Ιιίπι; οί. ίΐηά., ΙΓ, ρρ. 709 - 710 η° 461 (=υνβ') (η.ά.) (οί. 
Κ ο ιι γ ο ιι δ δ ί δ, Α', ρ. 18). 

2; Ε·^· 500 Ε α I ο η γ ο δ, Οίο ΒΓΐβίβ άβδ Μ. 03ΐ>Γ3δ, II, ρρ. 522 - 523 η° 330 

(= τκδ'), 1323 - 1324 (οί. Κ ο η γ ο α δ δ ί δ, Μ. Γαβαλας, Α', ρρ. 53 - 54, 91, 97, 333); 

Ε 3 ί ο υ γ ο 8, II, ρρ. 597 - 598 η° 378 (= τοδ'), β3Γΐγ 1326 (οί. Κ ο η γ ο υ 5 δ ί δ, 
Α', ρρ. 94, 97); Ε 3 I ο υ γ ο ε, II, ρρ. 616 - 618 η® 391 (= τττδ') η.ά. (8βρί. 1326? 

οί. Ιί ο υ γ ο υ δ δ ΐ δ, Α',ρρ. 38, 41); Ρ^Ιοατο», II, ρρ. 621 - 622 η°396 (— τπη'), 

ρρ. 644 - 646 η® 417 (= υθ'), 1325 - 1327 (?) (οί. Κ ο υ γ ο υ δ δ ί δ, Α', ρ. 39); Οβ£., 

IX, II : Ϊ, 396 - 397; Γ 3 ί ο ο γ ο δ, II, ρρ. 650 - 654 η° 421 (= υιγ'), β3Γΐγ 1327, 
βδροο. 11. 59 - 80, 110 - 116; II, ρρ. 644 - 646 η° 417 (= υθ'), η.ά. (1325 - 1327? : ίο 
ΤΙιβοάοΓβ ΜβΓςιιίδ οί ΜοηΙϊβπ*3ί, ίΐιβη ίη Ποηδίαηίίηορίβ, δβΟΓβίΙ^ Ιιβίρίη^ ΑηάΓοηί- 

οιΐδ III, οί. Κ ο υ γ ο α δ 5 ί δ, Α', ρ. 39, 3ηά αΐιονβ, ρ. 284 ίίη. 10 3ηά ίβχί); Ε 3 ί ο ιι- 
Γθδ, II, ρρ. 650 - 654 η° (υιγ' =--) 421, β3Γΐγ 1327 (δββ ίΐηά., I, ρ. 18), βδρβο. 11. 62 - 

80, 110 - 129 : Μ. (Ϊ3ΐ>Γ33, 3 ίοΙΙοννβΓ οί ΑηάΓοηίοιίδ II, ίΐιαηΐίδ ,1. 03ηΐ3ουζβηυ5 Γογ 
Ιιβηβίαοίϊοηδ άοηο Ιιίπι 1ιγ ίΚβ ΙαίίβΓ 3ηά ί)ιβ ΕηιρβΓΟΓ (= ΑηάΓοηίοιίδ III); 83ΐηο 
ίη οίΙιβΓ ιιηάαίβά ΙβίίβΓδ οί Μ. 03ΐ>Γ3δ ίο : Ε 3 ί ο υ γ ο δ, II, ρρ. 627 - 629 

η° 403 (= τ^ε'), ρρ. 610 - 611 η° 386 (- τπβ'), ρρ. 551 - 553 η° 351 (= ταε'); Τ,ιιί 
δββ 3ΐδθ ρρ. 698 - 699 η° 456 (= υμΓ), 1327 (οί. I, ρ. 18) : Μ. 03ΐ)Γ3δ, άίδ3ΡΡοίηίβά 
ννίίΐι 3.Ο. 3ηά ΑηάΓοηίοιίδ ΓΙΙ, 3δ1ίδ .1.0. ί£ Ιιβ ηιηδί Γβ1γ οη δοηιβ οίΙιβΓ «ρ3Γί»!; βίο. 

— ΗοννβνβΓ ηοί Ιοη" οίίβΓ (Ιιοιγ νίοίοΓγ, ίΕβ ΙβοάβΓδ οί ίΐιβ ηοιν Γβ^ίηιβ ίοοίι ιηβο- 
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οίίβΓβά δ&ϋδί&οίϊοη Ιο ΙΕβηχ &δ χνβΐΐ, ίΕυδ ρΓθνίη§; ΐηδίΐίί&ΕΙβ ηηΕ ρΓΟ- 

ίίί&Εϊβ ΙΕθϊγ Εββΐδίοη Ιο ]οΐη Εΐδ ροΓίγ ννϊίΕ ίΕβ βχρββίαίίοη οί ρΓββΐδβ- 

1ν ίΕΐδ δοίΐδίηβίΐοη. 

29. ΙΊ&νΐη^ δβίίίβά ΐΕβδβ χηοίίβΓδ ΑηΕΓοηίβαδ III ίηπχβΕ ίο ββ- 

βίβδΐβδϋβδί ηίί&ΐΐ’δ. ΡΪΓδί —οη 25 [?].ν.1328— Ιιβ ρβί<1 η νΐδΐί ίο ίΐιβ 

ΡηίΓΐίίΓοΕ (Εδβΐ&δ) ΐη ογΕθγ ίο ίΕηηΕ οηά βοηνβΓδβ λνίίΐι Εΐηχ οη ιηηίίβΓδ 

\νΕΐβ1ι 1x3(1 ηοί Εββη βονβΓβά αί ίΙιβίΓ ίΪΓδί βηβοαηίβΓ *. Νο\ν ΙΕβ Εηχ- 

ρβΓΟΓ’δ 31Π1 ν/3δ ίο 3δ1ί Εδ3Ϊ3δ ίο ρ&Γ(1θη ίΙΐΟδβ ρΓβ1»ίβδ \γΕθ Κ&ά Γβίτ&1- 

ηβ(Ι Ιγοπί Εβίβηάίη^ Ιιίηι &η<ί βνβη βοΙΙ&ΕοΓαίβΕ \νΐίΕ Εΐδ βηβηχΐβδ ΐη ίΕβ 

ρΐοί ίΕηί ΙβΕ ίο Εΐδ βχριιΐδΐοη Γγοιχι ίΕβ ΡηίηηΓβΕ&Ι ΤΕΓοηβ αηά ΐηχ- 

ρπδοηπίθηΐ (βηΕ οί Όββ. 1327) ηί Μαη§ηηο 2. ΤΙχθ ΡηίήδΓβΕ άί(Ι ηοί 

γϊβΜ ίο ΑηάΓοηίοηδ’ δβνβΓ&Ι βηίΓβθίϊβδ : Εβ βοηδίάβΓβΕ ίΙχβΐΓ βπηιβ Εΐ§Η 

ίΓβαδοη <1θ8θΓλ·ϊη£' 3 ββνβΓβ ραηΐδΚηιβίϊί 3, \ν!χΐβΕ οιχ§Εί ίο Εβ ίπιροββά 

Εγ ίΕβ ΕπιρβΓΟΓ Ιιίηχδβΐί ιχηΕ ίο Εβ ηο Ιβδδ ίΕ»η Εβροδίίΐοη 4. Εδηϊδδ’ 

Γβδβηίηχβηί ίοΓ Είδ ορροηβηίδ Εαά §τον/η ίο ίΕβ ροΐηί οί βπιβΐ ϊηχρ1θ.βα- 

Εΐΐίίγ 3ΐχΕ ΐιηΕβοίΙίίγ, χνΕΐοΕ βη&ΕΙβά Εϊπι ίο ίββ] δ&ίίδίηοίΐοη αί ίΕβ δΐ^Εί 

οί ίΕβ άβροδβά, βηίββΕΙβά 01(1 ΕηχρβΓΟΓ ΐη οοηίίηβπιβηί; ίΕίδ Εβ βοηδί- 

(ΙβΓβά ίο Εβ ίΕβ Γΐ^ΐχί Γβνβη^β ίηΕβη Εγ Εΐηι, ΐΗβ τί%1ιΙβοιΐ8 ηιαη 5. 8ο, οη 

ΓβίιΐΓηΐη§ ίο ίΕβ Ραΐηββ (25.V. 1328) ίΕβ Υοηη£ ΕηχρβΓΟΓ ίηνίίβά ίΕβ 

ΜβίΓοροΙϋ&η οί ΡΕβΓβδ (— δβΓΓ&ΐ) (ΜβΕαΓίοδ), ίΕβ ΟΕβΓίορΕγΙηχ (Οτβ- 

§οηοδ) Κοαί&ΐβδ &ηΕ ίΕβ ογοΕοπ οί πιοη38ίβΓίβ8 ΚγΕβΓβΐοίβδ, \νΕο Ε&(1 

δί&γβά ΐη ριΐδοη Ιογ Εΐδ δοΕβ 6, 3ΐχ(1 ΐη §Γ3ίΐίυάβ Εβ Γβ\ν3Γ(1β<1 ίΕβηχ χνΐίΕ 

ηχ»ηγ Εβηβίηβίΐοηδ; δίηββ Κοιιίβίβδ ΓβίιΐδβΕ ηηγ ρΓοηχοίΐοη, ίΕβ Επί- 

δυΐ’θθ ίη Ιηηά ηιηίίοΓδ Ιο ίΐιβ ΕβΙΐ'ίΓηβηΙ, οΓ ίΕβ ΕβίβηίβΕ, 8β8 δβνίβιιΕο, Ροΐβ- 

πιίςυο, ρ. 168 ίίη. 3 (άοοιπηβηίδ οί 33η. 1329 ηηά Αρπΐ 1330); Ευί οί. Εβίοιν, § 34 

ίβχί ηηΕ ρ. 326 ίίη. 2. 

1. Ιίδ οΕ]βοί \νηδ Εδηίηδ’ Γβΐηδίηίοπιβηί ϊη οίίΐοβ, δββ ηΕονβ, §§ 15, 23. 

2. αΓβ§\, IX, 4Γ : I, 403 - 407; Οηηί., I, 50: I, 251 - 252; Οηηί., II, 1: I, 

312-313; Β ο δ ο 1ι, ΑηάΓοηϋίοδ III, ρρ. 173 - 174; ίοΓ Εδηΐηδ ίηίΓηηδΐ^βηί δίηηοο 
ΐη ίανοιίΓ οί ίΐιβ Υοιιη^ ΕηιρβΓΟΓ ΐη 1326 - 1327ί. δββ ΟαπΙ., I, 44: I, 218-219, 

ηηά Β ο δ ο Ε, ορ.οΐί., Ιοο.οΐΙ., ηηά ρρ. 43 - 44; ίοτ Μαη^&ηα δθθ αΕονο, § 16 ΙβχΙ 
&η(1 ρ. 301 ίίη. 5. 

3. Ο&ηί., II, 1 : I, 313, 3 - 6; οί. ΟΕ^·., IX, 7 : I, 428 - 429; αΐδο Ογο^., IX, 

6 : I, 426, 10 - 427, 4; οί. ηΕονο, § 22 ίβχί ηηΕ ρ. 311 ίίη. 3; Κ ο « Γ ο ιι δ δ ΐ δ, Μ. 

Γαβαλας, Α', ρ. 236 ίίη. 1, ρ. 238; Ε ο ΐ η δ ο Ε, Όίθ Βηβίο άβδ ΜδίίΕ&ίοδ νοη 
ΕρΕβδΟδ, ρ. 141 η° Β 34 (οί 6 Όβ^. 1328 - 8ρι·ΐη£ 1329, δοο Κ ο ιι γ ο ιι δ δ ΐ δ, ορ.οΐί., 
Α', ρ. 240), II. 14 - Ι5ί. 

4. 0Γβ§., IX, 7 : I, 429, 1 - 2. 

5. 0γΓ6£., IX, 7 : I, 428, 21 - 429, 2. 

6. Βΐηοο ηιίά - Όβο. 1327: αοηί., I, 50: I, 251, 20 - 23; οί. (Ε-β^., IX, 3: 

I, 407, 20; ϋΚ IV, ρ. 114 η° 2587, «1327 οη. άβζ. &ηί.»—λνΕίοΕ δΕουΙΕ Εο οογγο- 

οΐβίΐ ΐηίο «οη. Εβζ. ιηΐίίβ»; Κ ο α γ ο υ δ δ ΐ 3, Μ. Γαβαλας, Α', ρ. 361. 

Εοηϋηυΐίγ ηηΕ ϋϊίίοΓβηίΐηίίοη ΐη ίΕβ Εβ^ΐηιβ οί ΑηΕΓοηίοαδ ΙΠ 319 

ρβΓΟΓ (ίΐά Εΐηι ίΕβ δρβοΐηΐ ΙχοηουΓ οί βηβΕοηβΐη§ ίΕβ τηηΕ οί Εΐδ ίϊίΐβ 
ΐηίο μέγας χαρτοφνλαξ ι. ΤΕβδβ ιηβηδίΐΓβδ \νοηΜ ρίβηδβ ΕοίΕ Εδ&ΐ&δ ηηά 
ΛηάΓοηίβυδ ΙΙΓδ ίοΙ1ο\νβΓδ, Εηί βουΜ ηοί §ΐνβ ίΕβ ίοηηβΓ ίΕβ ίαΐ] δ&ίΐδ- 

ίηοίΐοη Εβ Εβηχηηάβά. Ιί \νου1Ε ΐ’β^υΪΓβ ί. ^^ηί&^υ.ζβηι18, ιηβηοβυΛτίη^ 

ΐηίβΓνβηίΐοη βίίβΐ’ δοηχβ Ιΐηχβ ίο ρΐηβηίβ Εΐηχ ηηΕ «ΐηίβ^Γηίβ» Εΐηι ΐηίο 
ίΕβ «ηβ\ν ογΕθγ» βδίηΕΕδΕβά Εγ ίΕβ νΐβίοΓδ 2. 

30. Μβηη\νΕΐΙβ ίΕβ ρβορίβ οί ΟοηδίβηίΐηορΙβ ηίίβηΕβά ίΕβ ρηΕΙΐο 
οΕ^δίΐδβηιβηί Εγ ΑηάΓοηίβυδ III οί & Ιαγηχ&η \νΕο ΕηΕ ΕβΙχ&νβΕ ίηδυΐ- 

ίΐη^-ΐγ ίο Εΐηχ ίι-οηχ ίΕβ \νη!)δ οί ίΕβ οηρΐί&Ι οη 17.ΧΙΙ.1327 3. ΤΕΐδ \ν&8 

Μ&ιΊίΟδ ΟαΕηΐΙηΓΐοδ ίΕβ δοη οί ΒηΓΕηδ, ννΕοηχ ίΕβ ΐηιρβπ&Ι α^βηίδ ίΓ8ββ(ί 
ΐη ίίΓοΐηδ &ηΕ δδηοίυοπβδ \νΕβΓβ Εβ ΕηΕ ΕΐίΜβη οηί οί ίβ&Γ οί ίΕβ νΐβίο- 

ποιίδ ΕηχρβΓΟΓ. Ιί \ν&δ ΐη Λ^ηΐη ίΕ&ί ίΕβ βΓο\νά ηδδβηχΕΙβΕ βΓοπηΟ ίΕβ 
Ρηΐβοθ \νηΐίβ(1 ίοΓ Εΐδ βχββυίΐοη. \¥Εβη Εβ ν/οδ βοηίΓοηίβά ννΐίΕ ΑηάΓο- 

ηΐβιΐδ Εβ \νηδ δο ίβΓΓΐίΐβά ίΐχ&ί Εβ τοίΐβίΐ <1ο\νη, ΕιίΓδί ΐηίο ίββΓδ, ίΓβηχΕΙβΕ 
& ΡΓβίΐ^ιχΓηίΐοη οί ίΕβ Εβδί ^1κ1§'η1βηί, δοηχβ ίΕοη^Εί! — βηά βουΕΙ 

ορροδβ ηο ορο3ο§;γ ίο ίΕβ ΕηχρβΓΟΓ’δ ίηίβΓΓθ§ηίΐοη ηδ ίο ίΕβ Γβοδοηδ οί 
Εΐδ ΕβΕ&νΐοιίΓ, \νΕΐβΕ ννοιιΕΙ ΓβηάβΓ ρβΓάοηΐη^ ΐηιροδδΐέΐβ; ίΕβη Εβ ίβΕ 
οηί οί Εΐδ δβηδβδ, ηηΕ Εβ χνηδ ΓδΐδβοΙ ηρ Εγ ίΕβ Κΐη^; οηΐγ ίΕβη <Β(1 Εβ 
οοηχβ ίο Εΐηΐδβΐί ηηά ΕδίβηβΕ ίο ΑηάΓοηΐουδ’ \νοΓ<Ιδ, \νΕΐβΕ ^βΓβ &η οοί 
οί χνβΐΐ ρΓβραΓβΟ ροΐΐίΐβηΐ ΟβηχοηδίΓηίΐοη. ΡΪΓδί ΑηάΓοηΐβηδ οΕδβΓνβΟ 
ίΕ&ί, ηΙίΕοη^Ε Μ&Γ-Εοδ’ ΐηδοΐίδ \νβΓβ ννοΓίΕγ οί ρηηΐδΕηχβηί, ίη νΐβχν οί 
Εΐδ οχνη δΐηδ ίο\ν9Γ(ΐ8 ΟοΕ Εβ Γβηχΐίίβά ΜοΓΕοδ’ δΐηδ; ίΕβη Εβ ]ηδίΐίΐβ(Ι 
ίΕβ ίΕβ&ίποηΙ βΕηΓηοίβΓ οί Εΐδ ρυΕΕο ]ιιά§ηΐ6ηί Εγ Εΐδ ινΐδΕ ίο ρΓοβηΓβ 
ίοΓ ίΕβ βοΓΓββίϊοη οί ίΕβ πίθδδβδ &η βχ&πιρίβ οί ηΕπιρί ίηΐΐ ο\νΐη^ ίο &Επδβ 
οί 1ηη§ηη§β : ρβορίβ δΕοιιΕΙ Ιβηι·η ίο βοηίηΐη ίΕβΐΐ’ ίοη§υβ &ηΕ ηνοΐά 
ηίίΓοηίΐη» ίΕβ ηοΕΐΙίίγ (= ιΚβ ρΐ'οτηίηβηί); ίΕβ ίοΓ^ΐνβηβδδ ^Γηηίβά ίο 
ΜογΕοβ \νοιιΜ ίΓββ Εΐηχ οί η 1ΐίβΙοη§· ίβδΓ &η(1 33η§βΓ Εοπι οίΕβΓδ ννΈο 
πιί§Εί ΕΕβ ίο ί&Εβ &νβη§;β οη Εΐηχ ίοΓ Εΐδ οίίβη8Π7'β ΕβΕ^νίοιίΓ ίονναπίδ 
ίΕβ ΕηχρβΓΟΓ. ΤΕΐδ ίηπχ οί βνβηίδ βηηδβά &άηηΪΓ&ϋοη ίοΓ Αη^Γοηΐβιΐδ 
ηηχοη§· ίΕβ ρβορίβ, \νΕο ΙοοΕ ΜδΓΕοδ’ δηΐνηίΐοη ίο Εβ & Εβηβίηβίΐοη ηο- 

βθΓ(Ιβ(1 ίο βηβΕ οηβ οί ίΕβηχ ρβΓδοηαΙΙγ. ΡηΓίΙιβΓ ΐΐχβγ βοηχηχβηίβΕ ίΕηΙ 
ίΕβ ΕηχρβΓΟΓ, Ε«νΐη§· ίχΕδοΙνοά Εΐδ οίίβηχίβΓ οί εχΐΐ ίηπίί, \ν&8 ίΕβ π§Εί 

1. ΤΕβ αΐΐπΐιυίθ μέγας χνηδ θυογ δΐηοβ ηχηΐηίηΐηοά Ιογ χαρτοφνλαξ: ΟηπΙ., 
II, 1 : I, 313, 7-16; Κοιιτουβδίβ, ορ.οΐί., Α', ρρ. 242 - 243, 253, 271, 359'- 
368, βδροο. 361 - 362, 366 - 367; Ε Β η γ γ ο η ζ β 8, ΚβοΙιοΓοΐχβδ δΐη Ιβδ όφφίκια Εβ 
Γβ^ϋδβ ΕγζηηΙϊηβ, Ρηι-ΐδ 1970, ρρ. 338 - 339, 350 - 351, 312 - 313, 374, οί. ρρ. 137, 

503, 299, 490, 37; ηΕΕ ίο Ι)Β IV, ρ. 135 η Κβ£βδίβ οπΕογ ΙΕβ η° 2716*, «1328 οη 
ηιηί 25». 

2. 8ββ Εοίοιν, § 31. 

3. Βηηί., I, 50-51: I, 257 - 258: Οΐβ^·., IX, 4Α : I, 407 - 408. 
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ρβΓδοη £ογ ριιΕΙίβΙγ ίιηρίοπη^ Οοά'δ ηιβΓβγ δηά Γβιηίδδίοη οί ίΕβΕ δίηβ; 
ίΕβη ίΕβγ άίδρβΓδβά ίη ]ογ ι. ΑηάΓοηίουδ’ οοιζρ άβ ίΗέάίτβ δβΕίβνβά δβ- 

νβΓδΙ ροΕίίβδΙ οΕ]ββίίν65 : Εγ ρυΕΙίοΙγ δΕο\νίη£ τηβΓογ Ιο Είδ δΕιίδβΓ 
δηά οοηίβδδίη£ Είδ ο\νη δϊηδ δηά «§ιιί1ί οοπιρίβχ», Εβ ίάβηίίίίβά ΕίπίδβΙΓ 
\νίίΕ ίΕβ ρβορίβ δί 1δΐ·£β, 8η<1 Ιιβ ΕδΐηιηβΓβά δηοίΕβΓ ίίβ, ίΕίδ ίίιηβ οί 8 

ρδγβΕο1ο§ίβδΙ ηδίιΐΓβ, Εβί\νββη Είιη, βδ ίΕβ ΙβδάβΓ οί ίΕβ νίβίοποιίδ 
ρδΓίγ, 8ΐκ1 ίΕβ άβίβδίβά. Α1ίΕοη§;Ε ίΕηδ Ιιβ άίά ηοί, οβΓίδϊηΙγ, \νίρβ οηί 
811 ιηυίηδΐ §πιά£;βδ, δίίΐΐ Ιιβ Εβίρβά ρδνίη£ ίΕβ \ν&γ Γογ ίπιρ1βιηβηίίη§ 

Είδ ίθΓβΐ§η ροίίβγ. Οί δΐΐβΐΐ ρΓβρδΓδίΟΓγ άββάδ \νβ δίΓβδάγ 1θ10\ν ΟίΕθΓ 
βχοηιρίβδ 1 2 δηά \νβ δΕδΙΙ δββ ηιοΓβ ίη ίΕβ Γβηΐδίηίη§: ρδΓδ^ΓδρΕδ. ΒΊηδΤ 
1γ, Εγ ίηοίίίη§; ίΕβ ^Ώδ88βδ, ννΐδίι Γογ Είιη Ιο ρΓδγ ίο Οοά Γογ ίΕβίΓ ο^νη 
ίοΓ^ίνβηβδδ, ΑηάΓοηίοιίδ III ίηίΐαβηββά ίΐιβπι ίοννδΓάδ ιηδίηίδίηίη§ ίΕβ 
ίτδάίίίοηδ] ίπίδ^β οί ίΕβ Βγζδηίίηβ ΕιηρβΓΟΓ 8δ ίΕβ βπιΕοάίπιβηί οί 
]ιΐδϋββ, βίβηιβηογ δηά ρΕίΙδηίΕΓοργ 8ΐΐ(1 ρΓοίβοίοΐ’ οί ίΐιβ ροοΓ 3, δηά 
δίΐΐΐ ΙυΓίΙιβΓ, 8δ ιηβάίδίοΓ Εβί\νββη Οοά 8ΐκ1 ίΐιβ ΕπιρΪΓβ’δ ρβορίβ 4 5. 

31. Αί δΐιοηί ίΐιβ δδηιβ ίίηιβ (25 - 26.ν.1328) ο\νϊη§ ίο Εδδίδδ’ Γβ- 

βδΙβίίΓδηββ, ίΐιβ Υοιιη£ ΕιηρβΓΟΓ οοηΐά ηοί ρΓοβββά ίο ίδΕβ πιβδδηΓβδ 
βοηοβΓηίη§ ίΐιβ ΟΕιιγοΕ. 8ίί11 \νοΓδβ, \νΕβΓβδδ ΑηάΓοηίοιίδ Εδά ίδΕβη 
δοιηβ ροδΐίΐνβ ρβΓίΐηβηί πιβδδυΓβδ δ, βοηηίβΓρδΓίβά Εγ βίβιηβηβγ ίο Ιδγ- 

ιηβη 6, ίΕβ ΡδίπδΓβΕ ίιηροδβά δδηβίίοηδ οη ΕίδΕορδ δηά ρηβδίδ; δοιηβ 
οί ίΕβπι Εβ δηδρβηάβά Γγοπι δδββΐ’άοίδΐ ίιαηβίίοηδ ίοι· δ ίίχβά ηυηιΕβΓ 
οί γβδΓδ, οίΕβΓδ Γογ Ιίίβ, δηά δ ίΕΐΓά βίδδδ Εβ δΐιΕ]ββίβά ίο πιοΓβ ιηοάβ- 

Γδίβ ρβηδίίίβδ; 80 ηο οηβ οί ίΕοδβ (β1βΓ§γηιβη) \νΕο Εδά Εβίοη^βά ίο ίΕβ 
Οΐά ΕπιρβΓΟΓ’δ ρβΓίγ Γβπΐδίηβά ιιηρηηίδΕβά 7. Υοηη£ ΑηάΓοηίβαδ βοη- 

1. Ο&ηί., Ιί, 1 : I, 313 - 316; ίΕίδ δΙιουΕΙ ροδδΐ&ΐγ Ρ>θ αάάβίΐ ίο ΒΚ IV, ρ. 135 

δδ Κο^βδίβ η° 2716 **, «1328 08. πίδί 25». 

2. 8θο δΕονβ, § 28 ίβχί απά ρ. 316 ίΐη. 2, §§ 30, 22 - 25; οί. ίΕβ τηΐΐά ίβΓηΐδ 
ΐηιροδβά 8δ(Ι Οιβ ίδνοαΓδ αοοοΜβά ίο ΝίΙίβρΕοΓοδ ΒδδΐΙΐΙίΟδ, &γοΕοπ οί Μβίβηίΐίοη 
\νΕβη Εβ δΐίΓΓβηάβΐ'βά ίο Αηά,Γοηίονίδ III οη ο&. 26.1.1328, δββ Οηηί., I, 55 : I, 285; 

Ογθ£., IX, 5Δ : I, 413 - 414; Β ο δ ο Ε, ΑηάΓοηϊΕοδ III, ρ. 47; Ρ 8 γ ί δ ο ί, ΟαηΙηοιι- 

ζβηβ, ρ. 78; Μ&Κδίπιονίέ, νίζδηί^δΕδ Ρΐ'ονΐηοΐ]δ1{8 ΙΙρΓ&νδ, ρ. 33; ΡΚ IV, 

ρ. 133 η° 2699. 

3. 8βο ηΕονβ, §§ 12, 20 Ιβχί ηηά ρ. 306 ίίη, 4. 

4. Α Ε γ \ν β ί 1 β γ, Ρ’ίίΐβοΐο^ίβ ροΐϊίΐφΐβ <1β Γβηιρΐΐ’β Εγζηηίΐη, 1975, ρ. 138 

αηά ρ&δδίπι; Γ. ΌνοΓηϊΕ, ΕδΓΐγ ΟΕηδίΙαη 8ηά Βγζηηίΐηβ ΡΕΐΙοδορΕγ, Οπ- 

βίηδ 8ηά. Βδοΐί^τουηά, \Γο1. II, λνηδΕΐη^ίοη, ΤΕβ ΒηπιΕδΓίοη ΟηΕδ ΟβηίβΓ £ογ Βγ- 

ζαηίΐηβ δίικϋβδ, 1966, ρδδδΐιη, ραΓίΐοαΙδΓΐγ ρρ. 637 - 723 &ηά οΕ. 12, ΙιηρβΓΕπη &η(1 

δαοβΓάοίΐιπη, ρρ. 724 - 850; οί. νοϊ. I, 1966, ρδδδϊιη Γογ ρίβ - Βγζηηίίηβ ρΓβοβάοΜίίδ. 
5. δββ ηΕονβ, § 29. 

6. Βββ αΕονβ, § 30. 

7. Οτβ£., IX, 7Γ : I, 429, 2 - 7; οί. ΚουΓοαδδΐδ, Μ. Γαβαλας, Α', ρρ. 236 

13-4-1979 

Οοηίίηυΐίγ αηά ΒΐίίβΓβηίίδίΐοη ίη ίΕβ Κβ§;ΐηιβ οί ΑηάΓοηίουβ III 

δίίΙβΓβΕ ίί ϊηίοΙβΓδΕΙβ ίο Ιβδνβ υηίοΓ§π,·βη ίΕοδβ ρΓβΙδίβδ ^Εο ΕδΕ άοηβ 
\υγοπ§ ίο ίΕβ ΡδίήδΓβΕ; δο, ίο δοΕίβνβ Γββοηβΐΐβπιβηί Εβ δβηί ίΕβ ΟΓδίκΙ 
ϋοπιβδίΐουδ ίο άΐδβυβδ ίί ίη Είδ ηηηιβ λνίίΕ Είπι. ΤΕίδ ιηίδδίοη Οδηίδβη- 

ζβηουβ Εγοιι^Εϊ ίο δ δηβββδδίιιΐ βηΕ Εγ ηδίη§ Είδ βχββρίίοηδΐ δΙίΓβννΕ- 

ηβδδ. Το Εδδίθδ’ ίηδίδίβηββ ίο Εδνβ ίΕβ δββηδβοΐ ρΓβΙδίβδ ίΓίβά Εγ δ 
(οΕιιγοΕ) ίπΕιιηδΙ ΕβίοΓβ δΕο\νίη§ βίβηιβηβγ ίο ίΕβηι, Οδηίδβηζβηπδ ορ- 

ροδβοΐ ίΕδί, ίη βδδβ ίΕίδ ΕδρρβηβΕ, ίΕβ ΡδίπδΓβΕ δδ ίΕβίΓ ]αά^β δΕοηΙά 
ίτβδί ίΕβηι ννίίΕουί ρδδδίοη δηά 8ββθΓ<ϋη§ ίο Ιδ\ν. Εδδίδδ ^δνβ Είδ \νοΓά 
ίο (Ιο δο, Επί Εβ ινοηάβΓβά \νΕγ Εβ \νδδ δδΕβ(Ι ίο δβί ίη ίΕίδ ν/δγ ν^ίίΕ 
Γβ^δΓίΙ ίο οΕνίοιίδΙγ ^ηίΐίγ πιβη. Οη ίΕβ άδγ οί ίπδΐ (βδ. βηά οί Μδγ 
1328) ίΕβ Οΐ’δηά Οοηιβδίίβυδ δββοιηρδηίβά ίΕβ δβοιίδβά ίο ίΕβ ίηΕιιηδΙ 
— οοηδίδίίη§' οί δΐΐ ίΕβ ρΓβΙδίβδ ίΕβη ρΓβδβηί ίη ίΕβ ΡδίπδΓβΕδίβ — δηά 
δδΕβίΙ ίΕβηι ίο Εββρ δίίβηί δίηββ Εβ \νοιι1ά ηηάβΓίδΕβ ίΕβΕ Εβίβηββ. Ιη- 

άββΕ, \νΕβη ίΕβ ΡδίπδΓβΕ δίδίβά ίΕβ βΕδΓ^βδ — ίΕβγ Εδά άβίΕΓοηβά 
Είπι \νίίΕοηί Γβδδοη δηά δβηί Είπι ίο ρήδοη — Οδηίδβηζβηιΐδ ρηί Γογ- 

\νδΓ(Ι δδ Εδδίδ Γογ ίΕβ ίηάίβίδΐ ρΓοββάιΐΓβ ίΕβ βνδη^βΐίο ρπηβίρίβδ οί 
]ιΐδίίββ, §βηβΓθδίίγ δηΕ βΕδίή^ ίο οηβ’δ βηβπιίβδ, ρΓβίβΓβηββ οί δηίίβπη§ 

ίο βδΐΐδίη^ ίη]ιΐ8ίίοβ, δηά ραΕΙίβ ρβΓίοΓπίδηοβ οί §οοά Εββάδ Γογ ίΕβ Εβ- 

ηβίίί οί ίΕβ ρβορίβ; ίο!1ο\νίη§ ίΕβδβ, ίΕβ ίηΕηηδΙ οη§Εί ίο Γβηιίί δΐΐ δίηδ 
οί ίΕβ δββυδβά, ίπιίίδίίη§: ίΕβ ΕιηρβΓΟΓ’δ Ιβηίβηί ίΓβδίηιβηί οί ΜδΗίΟδ ι; 
ίΕβ ΡδίπδΓβΕ δδ ρηΕΙίο ίβδβΕβΓ δη<1 πιοάβΐ οί νίΓίαβ πιυδί ρΓοηιρίΙγ 
ίοΓ^ίνβ Είδ δίηίηΐ ΕΓβίΕΓβη, ν/Εο Εδά δίΓβδάγ δηίίβΓβά βηοη§Ε Γγοπι ίήδΐδ 
δηά βοηίβηιρί δηά \νβΓβ ηιηηίη§ ίΕβ άδη^βΓ οί Ιοδίη^ ίΕβίι· Ιίνβδ; ίΕίδ 
άιιίγ βπίδηδίβά Γγοπι Είδ ρΓοηιίδβ ίοο, ίο ]υά§β ίΕβηι ίιηρδΓίίδΙΙγ δηά 
Γβδρββί ίΕβίΓ τί^Είδ δ1ίΕοα§Ε Εβ ν^δδ ΕοίΕ ίΕβΕ )ηά£’β δηά ίΕβ δβουδβΓ. 

ΤΕβη, \νίίΕοαί \νδίίίη§ Γογ Εδδίδδ’ Γβδβίίοη, ίΕβ Οι-δηά Όοηιβδίίουδ, ίη 
δ ιηοδί άΓδηΐδίίβ δηά ββΓβηιοηίδΙ ηίδηηβΓ, Ιβά ίΕβ δββαββά ίο δρρΓΟδβΕ 
Είπι δηά Εβ άο\νη δί ίΕβ ΡδίπδΓβΕ’δ ίββί; Εβ δίβο ιΐΓ£βά ίΕβ οίΕβΓδ ίη 

ίίη. 1, 238; Ηθΐηδοΐι, Όίβ Βπθίβ άθδ Μηίίΐιηΐοδ, ρ. 141 η° Β 34 οί 6.XII.1326 - 

Αρπΐ 1329, 11. 12 - 15 (οί. ΚοιίΓοιίδδίδ, ορ.οΐί., Α', ρρ. 236 - 240, 343); οί. 

Η β χ η 8 ο Ε, ορ.οΐί., ρ. 139 η° Β 33, 11. 10-12, οί δΙιοΓίΙγ 1)βίθΓβ 6.XII.1328 (Κ ο ιι- 

γ ο υ δ 8 ΐ 5, ορ.οΐί., Α', ρ. 236). 

1. Ο&ηί., 11, 2 : I, 321, 2 -10 : Εβ ιη&ΐίβδ & Ε&Γ<5Ιγ νΐδΐΕΙβ Εΐηί ίο δοηιβ δΐηΐδ- 

ίβΓ ογ ηη}-· ^&γ ηοί Επ§Εί ηδρβοίδ οί ίΕβ οΕηΓηοίβΓ οί Είδ οΐοδβ ίπβηά ΑηάΓοηΐοηδ 
III: .. . οϋτω ό’ έν αντω τφ νεόχητοζ ανθεί, δτε μάλιατ’ άν τις, και πολλην ποιούμενος 

όρθοϋ βίου φροντίδα, ρόστα και υπό ηδονών κρατοίτο και προς άμετρίαν έξάγοιτο θυ¬ 

μού...; Οτβ£., IX, 3: ί, 403 - 405 πι&Εβδ ΑηάΓοηΐοηδ II ΐηΊρυίβ (Ββο. 1327) οη 
ΑηάΓοηΐουδ III Εβηνγ οΕηο^βδ - ίπνοΐϋγ, ηηΓβ&Ιΐ&ΕΐΙΐίγ, ίηοοηδΐάβΓαίβ §;βηβΐΌδΐΙγ 
ίο\ν&Γάδ Ιιΐδ ίΓΪβηάδ, ίο \\Έοπι Εβ Ε&ά §;ΐνβη υρ ίΕβ τογ&Ι άοπι&ΐη, ηοοίυΓηαΙ άβΕηιι- 

βΕβπβδ, βίο.! 

Έπετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ' 21 
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ί-Εβ ΓΟΟΓΠ Ιο άθ ΙΕβ 83Π16, 31ΐά 311 3ί & ίΪΜΘ Ιο βηΐΓβ&ΐ ΐΐΐβ ΡηΕΓΙβΓβΕ Ιο 
ρηΓάοη ίΕβ οίίβηάβΓδ, 80 ί.ΐιαί. Είδ οννη δΐηδ Γηί§Εί Εβ Γβιηίίίβά Εγ ίΕβΕοΓά 
οί Ηβ&νβηδ. Εδβίηδ Εηά ηο οίΕβί’ \ν&γ οιιί Ειιί ίο δΐιββυηιΕ ίο ίΕβ 6Γ&ηά 
^οη1θδ^^^ιIδ, \νίδΕ : ίΕβη Ιιβ βηιΕΓηββά ηηά ΕΙβδδβά ίΕβιη — & ίοΕβη οί 
ΓβηΙ οοηβίΗηίίοη; Ιιβ ηίβο ίΕηηΕβά ηηά ΕΙβδδβά Οηηίηβηζβηυδ ϊογ Με 
βάνίοβ ηηά άίδδοίνβά ίΕβ δβδδίοη οί ίΐιβ ίπΕιιηηΕ Τΐιβ ίοΓ^ίνβη ΡΓβΙηίβδ 
ρηίά & νίδίί ίο ίΐΐθ ΕιηρθΓΟΓ, \νΕοηι ίΕβγ ίΕηηΕβά ίοΓ Ιιίδ ζβηΐ &ηά οοη- 

οθΓη &Εουί ίΕβιη ι. ΤΕιίδ βοοίβδίηδίίβ ρβηοβ \ν&8 Γβδίοΐ’βά ϊΕγοιι^Ε ίίιο 
ΕιηρθΓΟΓ’δ ηηά ίΕβ Οβηά Οοιηβδίίου8> ίηίίίηίίνβ, λνΐιϊοΐι ^38 υηηνοί- 

άηΕΙβ Εβοηηδβ ίΕβ δβΕίδηι ίΕιίδ Εβηίβά ιιρ Εηά Εββη ρΓονοΕβά Εγ ίΕβιη 
βδ ρηΐ’ί οί ίΕβίΐ’ ροΐίίίβηΐ ηβίίνίίίβδ βηά ηοί Εγ ηηγ βββίβδίηδίίβηΐ άίί- 

ίβΓβηββδ 88 δϋβΕ. 

32. ΗοννβνβΓ, ί\νο ίίηηΐ δίβρδ \νβΓβ ΓβηυΪΓβά ΕβίοΓβ ίυΐΐ άοπιβδίίο 
ρβηββ ρΓβνβϋβά. Κοηΐίδίη^’ ίΐι&ί Εγ ηο\ν Ιιβ Ε&ά £Γηηίβά ίοο πΐ8ηγ Εβηβ- 

ίηβίίοηδ ΐη ρ&Γίίοαΐ8Γ ίο ίΕβ ρΓοηιίηβηΙ (= ίΕβ ηοΕίΙίίγ) ηηά ίΕβ 8θΙάίβΓ8 

(= ίΕβ ρΓθηοΪ8Γδ ηηά ίΕβ ιηίΙίΐηΓγ οΐ&δδ) &δ \νβ11 88 ίο Είδ οίΕβΓ βίοδβ 
ίΐΊβΓΚίδ, ίΕβΓβίΟΓβ ίη ΟΓάβΓ ίο Εβίηηββ 3ηά 81ΐρρ1θΠ1βηί ίΐΐβ ροΐίβγ 6Π80ί- 

θά Εγ ίΕβ βάίβί οοηοβΓηίη^ ίΕβ Ι&ηά Γβ§ίηιβ 1 2, ΑηάΓοηίοαδ III άβοίάβά 
ίο άο 80Π1Θ δΟΓί οί ίηνοιίΓ ίο ίΕβ ρβορίβ οί Οοηδίηηίίηορίβ 88 8 Λνίχοΐβ. 
Αί ηΕοηί ίΕβ Εβ§ίηηίη£ οί «Γηηβ 1328 Ιιβ ίδδΐιβά 8 βΕΓγδοΕιιΙΙ Εγ \νΕίβΕ 
Εβ ηΕοϋδΕβά ίΕβ ΕβηνίβΓ ίπΕυίβδ 3 8ηά οΓάβΓβά ίΕηί ίΕοδβ (Οοηδίηηίί- 

ηορο1ίί8ηδ) \νΕο Εηά νίηβγηΓάδ ογ Εουδβδ (ογ Εηίΐάίη^δ ίη §·βηβΓη1?) 

δΐίη&ίθά ιιροη ρυΕΙίο Ιηηά ίοΓ ινΕίβΕ ίΕβγ άίδβΕαΓ§βά ίο ίΕβ δί&ίθ 8 ίίχβά 
Γβηί (πρόσοδον τινά τακτήν), δΕοιιΙά Εβ βοπιρίβίβΐγ βχβιηρίθά ίΓΟίη ϊί 
8ηά ρροίΐί Εγ ίΕθπι \νίίΕουί ρηγίη^ ηηγ ίπΕιιίβ (φόρων)4 5. ΤΕθ νίηβ- 

γ8Γάδ ννοιιΐά, ηο άουΕί, Εηνβ Εββη 8ΐίη8ίβά ουίΒΐάβ 0οη8ί8ηίίηορ1θ) 

ρΐ’οΕηΕΙγ ιηοδί οί ίΕβπι 8Γουηά ΐί ογ ΐη ΐίδ νίοίηΐίγ, ί.β. ίη ΤΕγθοθ ογ ίΕβ 
ηβ8ΓΕγ ΑδΪ8 ΜίηοΓ οοοδίβ δ, \νΕθ8β θοοηοηιγ \ν88 οΐοδβΐγ ίηίβΓν^ονθη \νίΕΐχ 

1. Οαπί., II, 2: I, 316, 23 - 322, 22. 

2. 8ββ Ά\)θνβ, §§ 27 - 28. 

3. Τάς τε βιαιοτέρας έκώ?>νσε συνεισφοράς Οαηί., II, 2: I, 322, 25 - 323, 1; 

1]ιΐ5 Γη&γ &1δο ΓΩΘ&Π : Ιιβ δίορρβά Ιΐιβ (ηιοιε) νίοΙβηΐ(1\/ βχαοίβά) Ιτΐΐαίβε, ογ Ηβ $ίορ· 

ρβά ΐΗβ ιηοΓβ νΐοίβηΐ εχαοΐίοηβ (ογ άίβοΙιαΓξβδ) ο( ΐΓΐύιιΙβ', ΒοΙ^ογ (δββ ηοχί ί'ίη.) \νη- 

ίθδ : «(Ιίβ &11ζυ δίΓβη^β &ηδρ&ηηυη§; (Ιθγ δΙβυβΓίοηΙβΓυη^βη \\γιγ<Ι βΐη&βδίθΐΐί». 

4. ΟοηΙ., II, 2: I, 322, 25 - 323, 5; ϋΚ, IV, ρ. 135 η° 2717, \ν!ιοδβ (Ι&Ιο 
«1328 Ιί.η. ηιαϊ 24» δΐιουΐά Ιοβ οοη’βοίβίΐ ΐηίο «08. ίηηΐ αη£.»; οί. Α. Ρ ί ο πι ο (I βδ, 

Βυζαντιναί Μελέται, Α’, ΑίΕοηδ, 19522, ρ. 95; ΡόΙ^βΓ δβγδ : <ΛνΪΓ(1 άΐβ ροοίι! 

ίοΓ (Ιιβ ηηίζηΐθδδυη^ βΓΐίΐδδβη». 

5. Ε.§;. οί. ίίιβ §·8Γ(ΐ6η οί Μίοΐιαοί Ο&ΕΓαδ ίη Οιβδθ οοοδίδ, βοο ΚοιίΓοπδ- 

δ ί δ, Μ. Γαβαλας, Α', ρρ. 38, 41, 94; Ρ 8 ί ο υ γ ο δ, Βίο Βηοίο <1οδ Μ. ΟαΕΓΗδ, II, ρρ. 

616 - 618 η° 391 (— τπδ', η.ά.) : Μ. Ο&ΒΓ&δ Ιΐ8<1 ίίβΜδ ρΓοάυοίηβ: οογπ &η<1 α νίηο- 

ΟοηίίηιιΒ^ αηά ΒΐίίβΓβηίίαίίοη ϊη ίίιβ Κβ^ίηιβ οί ΑηάΓοηίοαδ III 323 

ίΕ&ί οί ηβί^ΕΕοιιπη^ ίο\νηδ αηά ρ8Γίίοιι]8Γ]γ Οοηδί&ηίίηορΙβι. ΤΕβ 
δαηιβ οοηΐά Εβ 83ΐά ηΕουί ίΕβ Εοιίδβδ, \ν1ιίοΕ 8ββπι ίο Ε8νβ Εββη πιοδίΐγ 
οί ίΕβ ίγρβ οί ΕιπηΕΙβ Εηίδ Ευίΐί οη ταΓηΙ ίδΓηΐδ ογ £3Γάβηδ. δοηιβ οί 
ΕοίΕ, ΕοννβνβΓ, νίηβγηΐ’άδ ηηά Εοιίδβδ, ιιηάοιιΕίβάΙγ \νβΓβ ίη ίΕβ β&ρίίηΐ 
ίίεβίί, ηηά ίΕίβ βοιτοΕορηίβδ ίΕβ νίβ\ν ίΕαί ίη ίΕβ Βγζηηίίηβ ίο\νηδ βχίδ- 

ίβά 8ίηίβ-ο\νηβά Ιηηάδ, Ειιίΐάίη^ ρΐοίδ βηά δΕορδ2. Οί ρηΓίίοηίηΓ ίη- 

ίβΓβδί ίη ίΕίδ οΓάβΓ Ϊ8 ίΕβ ίηνοιίΓ ηββΟΓάβά ΙΕγοο^Ε ίΐ ίο ίΕβ ηοη-ηοΕΙβ 
βΐ888β8 οί ίΕβ β&ρίίηΐ ίηοίηάίη^ ίΕβ (μέσοι =) πιίάάΐβ (ηηά ρβίΕ&ρδ δοηιβ 
οί ίΕβ Ιο\ν ιηίάάΙβΡ) οίηδδβδ3. ΤΕίδ δηϊίβά βηά ρΓοπιοίβά ΑηάΓοηίοαδ 
ΙΙΡβ \νΐάβΓ δοβίοροΐίίίβηΐ ίάβηδ &ηά ροΐίβίβδ ίοΐΐοννβά άιιπη£ ίΕβ οίνίΐ 
\ν&Γ ηηά ρηΓίΐοηΙηΓίγ άηπη^' ίΕβ ορβΓηίΐοη οί ίηνβδίΓηβηί ηηά οοοηρη- 

ίίοη οί Οοηδίηηίίηορίβ 4. Ββΐη§ ίδδηβά ίη Γβ\ν8Γά ίο ίΕβ πιίάάΐβ ηηά 1ο\νβΓ 
οίηδδβδ ίΕβ βΕΓγδοΕιιΙΙ \νη8 ίΕβ ίηβνίίηΕΙβ ιηβηηδ οί Εηΐηηοίη^ ίΕβ ιηβη- 

δΐΐΓβδ ίηΕβη ΕβίοΓβ ίη ίηνοιίΓ οί ίΕβ ηοΕίΕίγ &ηά ίΕβ 3Γηιγδ &ηά ρΓβδβΓ- 

νίη§ ίΕβ ΕιηρβΓΟΓ’δ ίπιη^β οί ρΓοίββίοΓ οί ίΕβ \νβηΕ ηηά ίΕβ ροοΓ 
33. Αδ η ηβοβ88&Γγ δυρρίβπιβηί ίο ίΕίδ, ηί ηΕοιιί ίΕβ δβηιβ ίίηιβ 

(β&Γΐγ άηηβ 1328?) ΑηάΓοηίβιΐδ III ρηδδβά η 1η\ν δίίρηΐηίίη^ ίΕηί Νο 
οηβ ογ ίΐι.086 <λΉο Καά 8ΐι((βΓβά Ιθ88 ο( ρτορβΓίί/ άιιηη% ίΚβ ρβτίοά ο( Ιατ- 

γ&ΐ'ά 1)θίΕ «ίβγοηίΐ Ιίιο δβα» [άπο θαλάσσης... των εκ θαλάσσης άγοιγίμων); Ιίιβ 
νίη6}Γ&Γ(1 Λνηδ ηί ΟΙιηΕίβάοη ηηά ίΕβ ίΐβΐάδ ΐη ΒΐίΕγηΐη, Ρ η ί ο ιι γ ο δ, ΐΜά., II, 

ρρ. 457 - 459 η° 295 (= σψ, η.ά.), οί. Κ ο α γ ο ιι δ 8 ΐ δ, ορ.οίί., Α', ρ. 38 ίίη, 5; οί. 

8 ί. Β η ΐη Ε η Ιί β 5, Επιστολή τοϋ επί. των αναμνήσεων Λογαρα. . ΕΕΒΣ ΜΒ', 1975 - 

1976, ρ. 399; I δΐΐ£§βδί ίΕηί, δϊηοβ Μ. (ΙηΕΓηδ \νηδ ηδΕβά ίο ρηΥ ίηχβδ £ογ ίΕβίη, 
ίΕβδβ ίννο ΙβίίοΓδ ηιυδί Εβ άηίβά ίο ΕβίοΓβ ίηηβ 1328 \νΕβη δηοΕ ίηχβδ \νβΓβ 
Γβιηΐίίβά ίοΓ ίΕβ Οοηδίηηίίηοροΐίίηηδ; οί. Ρ η ί ο η γ ο δ, ορ.οίί., II, ρ. 618 η° 392 

(= τπε') οί 8βρί. 1326, ΚοιίΓοιίδδΐδ, ορ.οίί., Α', ρρ. 38, 41, 94. 

1. Οί. ηΕονβ, § 27 ίβχί ηηά ρ. 316 ίίη. 4; δββ βδρβοίηΙ1γ Ν. Ο. 8 ν ο γ ο η ο δ, 
8ιιγ ςυβί^υβδ ίοΓηιβδ άβ 1η νΐβ πιγοΙθ η Βγζηηοβ. Ρβίϊίβ βί £Γηηάβ βχρίοΐίηίχοη, Αη- 

ηηΐβδ - Βοοηοιηίβδ - δοοΐβίθδ - Οϊνΐΐϊδηίϊοηδ XI, 1956, ρρ. 325 - 336; Β. Τ. Οτ ο¬ 

γ ΐ η η ο ν, Ροζάηβ - νΐζηηίΐίδΕΕ Γβοάηίΐδίη, Μοδοοιν 1962, ρηδδΐηι·, Ο. Ο. Ε ΐί η ν- 

γ ΐ η, νΐζηηίΐ]δΕοβ ΟΕίοΕβδίΛ^ο ΐ Ο-οδδυάοΓδίνο ν X - XI νν., Μοδοο\ν 1977, ρρ. 
7 -155 βίο. ρηδδΐηι, ηηά ννοΓΕδ Ευ Κη2άηη, Ηνοδίονη, Μβάνβάβν ηηά οίΕβί’δ οΐίβά 
ΙΕβΓβΐη. 

2. Β. ά η ο ο Ε γ, Ββδ φΐοΓίΐβΓδ άβ Οοηδίηηίίηορίβ ή Γβροςυβ Εγζηη· 
ίΐηβ, ΒγΖ. XXXVII, 1967 (1968), ρ. 197 ίίη. 5, ρρ. 201, 208; οί. Τ. ΜΐΙΙβτ, ΤΕβ 
ΒηδΐΙΐΕη ηηά ΙΕβ Ββηιοδΐη..., ΚΒΒ 36, 1978, ρρ. 171-191, βδρβο. ρρ. 177 - 178. 

3. Οί. ίΕβ δίΓυοίιΐΓβ οί Βγζηηίίηβ δοβΐβίγ ΐη ίΕβ XIV111 οβηίιΐΓγ, λνβΐδδ, 

Ιίηηίηΐίηζβηοδ, ρρ. 71 - 73 ηηά ρηδδΐηι, ηηά 0. Α 8 άτ η β Ε η, Βη Γβ^ΐοη άβδ ΕΕο- 

άορβδ..., ρρ. 180 - 227 ηηά ρηδδΐηι. 
4 Οί. ηΕονβ, §§ 2-3. 

5. Οί. ηΕονβ, §§ 27 - 28. 

6. Οί. ηΕονβ, § 30, ίβχί ηηά ρ. 320 ίίηδ. 3, 4. 
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ηιοϊΐ [— ίΗβ οΐνΐΐ \νβΓ = έν τω κοινω κλνδωνι\ ίνοιιΐά δβ εαδ]ββΐ ίο ίδβ Ιαίν 
ο( ίηΐβτβεί; δρ ΙηηηοίΙ [= κλνδων] (ναε ηιβαηί ΐΚβ ρβήοά ο( ββηβΓαΙ δτοιί 
δβίίνββη ίίιβ ίινο Κΐη^ε, άιιΗηξ ννΚίβΚ ίΗβ βίΐίβε ννετβ ειι((βΗη§ αηά Ιιαά 
άβείτορβά βοηβοτά αηά βοηβίβΐβά αξαίηεί οηβ αηοίΗετ, αηά ίΐιβί'β ίναε ηιαε- 

εαβτβ αξαίηεί αίΐ Ιαιν, αηά ΟιΗεύαη Ίιαηάε ννβτβ εοΐίβά ννίύι ίΚβ.δΙοοά ο( 

ΟιΗεΙίαηε ο( ίΚβ εατηβ ταββ. Νο οηβ ννΗο Ιιαά Ηββη ΐιηρονβπδΗβά ΐη ίΗβ 
βΐνΐΐ \ναΓ ννοηΐά Ηβ ΓοΗΗβά οί Ηΐδ άΐίαρΐάαίβά Ιιοιηβ ογ Ηΐδ Ιαίβδί £αΓ- 

Ηίβηί ίνΐίΗ ίΗβ ρτβίβχί οί (βοΐΐββίΐη^) αΓΓβαΓβά ΐηίβΓβδί Η 3ο ίΗβ ιηοηβγ- 

ΙβηάβΓδ, \ν1χο \νβΓβ πβΗ ΙαηάοννηβΓδ οί ΗοίΗ ραΐ’ίΐβδ, Ιιαά ίο Ιοββ ίΗβ ΐη- 

ίβΓβδίδ άυβ ίο ίΐιβιη, νάιΐβΗ χνβΓβ, ίίιβΓβίοΓβ, Γβίαΐηβά 1>γ ίΗβ ΠοΓΓοννβΐ’δ. 
ΟοιηρβΓβά ίο ίΐιβ βΗΓγδοΗιιΙΙ αηαίγδβά αΗονβ 2, \νΗΐβΗ ίανουΓβά ίΗβ \νβαΗ:, 

ίΗβ 1α\ν οί ΐηίβΓβδί αρρβαΓδ ίο ίανοιίΓ ΐη §βηβΓβ1 ίΐιβ ρο\νβΓίυ1 αηά ίΗβ 
πβΗ ννίίΗουΐ, αί Ιβαδί οΐβ&ιΐγ, άΐδίΐη^υΐδΗΐη^ ίΗβιη ΐηίο ίο11ο\νβΓδ οί 
βΐίΗβΓ οί ίΐιβ ί\νο βπιρβΓΟΓδ; βοιηραΓβά ίο ίΐιβ Ιανν οοηβ6Γηΐη§ ίΗβ ΓβίιίΓη 
οί αδοΓρβά Ιαηάδ 3, ΐί αΙΙο'Κ'δ οηβ ίο ίΗΐηΗ ίΗαί πιαηγ οί ίΐιβ ηδΐΐΓβΓδ \νου1ά 
Ηανβ ρβΓίιβρδ Ηβ1οη§βά ίο ίΐιβ νΐβίοΓδ’ ραΓίγ, ν/ΗΐβΗ ΐηο1ιΐί1β<ΐ πιοβί οί 
ίΗβ υδυΓρβΓδ; αδ ίοΓ ίΗβ ΗοΐΎοννβΓδ, ίΐιβγ βΓβ βοηδΐάβΓβά ίο Ηανβ Ηββη 
πιοδίΐγ ΐτηρονβΓΐδΗβά ρβορίβ οί ίΗβ Ηΐ§ΗβΓ, ηοΗΙβ βίβδδβδ, \νΗθδβ Ιαηάβά 
βδίαίβδ Ηαά Ηββη υδίπ’ρβά Ηγ ρβορίβ οί βΐίΗβΓ ραΗγ: ίίιβ ίβι·πι ίιηρο- 

νβηεΚβά ροΐηίδ ίο ίίιβ βοΓΓββίηβδδ οί ίΗΐδ ΐηίβΓρΓβίαίΐοη. Ηον/βνβΓ, ίίιβ 
1α\ν οί ΐηίβΓβδί αίίββίβά αΐδο ίίιβ Ιον/ αηά ίΗβ’ηιΐάάΙβ βίαδδβδ, ν/Ηο \νβΓβ 
ίπβηάΐγ ίο ΑηάΓοηΐβηδ III; δο ίίιβ Γβηιΐδδΐοη οί ΐηίβΓβδί Ηγ ίανοιιπη§ 

1. ΝΐοΗοΙαδ Οαίαδΐΐαδ, Τί) ενόεβεϋτάτγι Ανγονόττ] περί τόκον, ίη Ογ α ί 11 α η ά, 
Ρθ Ι.Γ&ίΙβ ίηβίϋί «8κγ 1’ϋδυΓβ» άβ Νίοοί&δ θ£ώδδίΙ&δ, Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, 

Αίίίθηδ, 1936, ρ. 274, 34 - ρ. 275, 3 : ίϊιίδ ΐοχί (ρρ. 266 - 277), \ναδ, Ιΐΐίθ 
δΐΐ&δ’ ίΓββΙΐδθ Λόγος κατά τοκιζόντων (ΐη ΡΟί ΟΕ, οοΐδ. 727 - 750, βδρεο. δββ οοΐδ. 
728 - 729), οοχηροδβίΐ ΐη 1351 &ηά αΐηιβίΐ 3.1 ίίιβ Γβνΐν&Ι οΓ ίίιβ 1η\ν η^ηΐηδί ΐηίβΓβδί 
ρβδδβά 1>γ ΑηάΓοηίβηδ III ίη Μ&γ - ίηηβ 1328 ίΐιαί Εη(1 ΐη ίίιβ ηιβηηίΐηιβ Γηΐ- 

Ιβη ΐηίο (Ιβδίιβίικίβ, δββ Κ. Εοβηβτίζ, ΟίίΓοηοΙο^ΐβ άβ Νίβοίηδ 0ηί)&δΐ1&8 

1345 - 1354, ΟΟΡ, XXI, 1955, ρρ. 220 - 225, 205 - 206 = Κ η υ ΐη ο η ά - 3 ο- 

δ β ρ 1ι Εοβηβτίζ, Βγζ3.ηίίηη βί ΓΓβ,ηβο - Οηββη, Κοπιη, Ε(1ΐζΐοηί άί 8ίοπη 
β ΕβίίβΓηίαΓη, 1970, ρρ. 317 - 320, 322, 303 - 304; βί. I. δβνίβηΕο, Νίβοΐ&ιΐδ 
ΟηΙ)&δΐ]ηδ’ ΟβΓΓβδροηάβηββ αηά ίίιβ ΤΓβαίιηβηί οί Εηίβ Β>'ζειηίΐηβ' ΕίίβΓ&Γγ Τβχίδ, 

ΒΖ ΧΕνίΙ, 1954, ρρ. 54 - 56; Ο. Τ η Γ γ α 1 ΐ, Τΐιβδδηΐοηΐςυβ ηη ηυ&ίοΓζΐβτηβ δΐέβΐβ, 
Ρηπδ 1913, ρ. 105 Γίη. 2, ρ. 113 ίίη. 3; Ζ η Ε γ ί 1ι ί η ο δ, Οΐδβ ηιοηβίηίΓβ, ρρ. 

74 - 76, 121; Λ ί Ε & η η δ δ ΐ ο δ Λ. Αη§;β!οροιι]θδ, Νικόλαος ΚαβάσΛας Χα- 

μαετός, Ή Ζωή καί τό "Εργον Λύτου, ΤΕβδδ&Ιοηΐβη 1970, Άνάλεκτα Βλαττάδων 5, 

ρρ. 85 - 92, βδρββ. ρρ. 87, 91; ΟΕ IV, ρρ. 135 - 136 η° 2717η, \ν1ιβΓβ ίίιβ άαίβ «1328 

Ε.η. ιηηΐ 24» δίιοιιΜ Ι>6 βΐιηη^βά ΐηίο «1328 αηί. ]υηΐ»; Κ^ττίδ, ΟοηνβΓηβδ βί 
ΟοιινβΓηαηίδ.. . 1341 - 1350, ρ. 298. 

2. § 32. 

3. §§ 27 - 28. 
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ίΐιβπι ίοο \νβδ οηβ οί ίΚβ ηιβηδίΐΓβδ ίηΐίβη ΐη Γβ\νθΓά ίοΓ ίΙιβίΓ δηρροΓί 
ίο Ιιΐηι άιΐΓΪη§ ίίιβ \ν&Γ. Ι^βί ηδ ηοί ίοΓ^βί ίΐι&ί ίΙίΓΟίι^Ιιοαί \νοΓΐά ΙιΐδίθΓγ 
ιΐδΐΐΓγ ηιοΓβ ίΓβς;αβηί1γ αηά δβποιίδΐν Ιιβηηδ ίίιβ λνβαΙίβΓ ίΗ&η ίίιβ 

8ίΓ0η§βΓ ι. 
34. Αδ & Γβδηΐί οί 3.11 ίΐιβδβ ΓηββδηΓβδ, ννίιΐβΐι ριιΐ αη βηά ίο ίηίβΓηαΙ 

εοηβΐοί αηά ίΗβ ειιοοβεείνβ Βρζαηίίηβ οίνίΐ νναΓε αηά ιηηίηαΐ αϋαεϊίε, [ίίιβ 
Γβδί οί] ίΐιΐε ρέαν [= 1328, ΐ.β. ίΓοηι Ιηηβ οηννηΓ^δ] αηά ίίιβ (οΙΙοινίη^ 

οηβ [= 1329] ίνβΓβ ηιατίίβά δρ ειιοίι βΐιβαρηβεε ο{ ινϊιβαί αε [βϊίΙιβΓ ί!ιβγ ογ] 

ΐάιβίν (θΓβ(αίΙιβΓ8 (ογ α Ιοη% Ιίηιβ Ιιαά ηβνβΐ' ννίΐηβεεβά2. Τΐιίδ ηιογ Ββ βχρίαΐ- 

ηβά αδ ΐηιρ1γΐη§ α ί1οιΐΓΪδ1ιΐη§' α^πβιιΙίυΓαΙ ρΓοάηοίίοη ν/ΐιΐοΐι ν/αδ ίαοΐ- 

Ιΐίαίβά 1)γ ίίιβ ρΓβναί1ίη§' ρβαββ; ύιιί ΐί πιαγ αΐδο Ιιανβ ί)ββη βοηηββίβίΐ 
\νΐί1ι ίίιβ ίαβί ίΐιαί ίίιβ 1α\ν α^αίηδί ΐηίβΓβδί Ιβά ίο ίΚβ Ιΐπιΐίαίΐοη οί ίίιβ 
αιηοηηί οί βΐΓβιιΙαίΐη^ βηΓΓβηογ Εββαηδβ ΐί πιαάβ ίίιβ ηδΐΐΓβΓδ ΓβδβΓνβά 
ϊη ίίιβίΓ αβίϊνΐίίβδ3. ΡΓθδρβπίγ αδ λνίίηβδδβ(Ι Ι)γ ΟΓβ^ΌΓαδ \ναδ ^βηβΓαΙ, 
οί βοιίΓδβ \νΐίΙι ναηαϋοηδ ίοΓ βαβία βίαδδ, αηά ίϊιίδ ροΐηίδ ίο ίίιβ Ι)βηβ- 

ίΐβίαΐ Γβδηΐίδ οί ίίιβ ηοηραΓίΐδαη ίΓβαίιηβηί οί ίίιβ βΐίΐζβηδ, ΪΓΓβδρββίΐνβ 
οί ίίιβίΓ ροΐΐίΐβαί ΐάβοΙο^Υ, ί>γ ίίιβ ηβ\ν Γβ^ίπιβ 4. Τάβ ορβΓαίΐοη οί Γββο- 

νβΓ^ οί ΟΚΐοδ ΐη 1329 αηά οίΙιβΓ βχρβάΐίΐοηδ οί α δΐηιϋαΓ βΙιαΓαοίβΓ ίάαί 
ίοΐΐον/βά, \νβΓβ ιιηάβΓίαΙίβη οη!γ Ιχββαιΐδβ ηαίΐοηαΐ ιιηΐίγ \ναδ βδίαΐχΐΐδίιβά 
1)γ ίΗβ ηβ\ν ΙβαάβΓδ ί1ΐΓ0ΐι§1ι ίΗβ αΗονβπιβηίΐοηβά πιβαδυΓβδ, ίο \νΗΐβ!ι 
δΗουΙά Ηβ αάάβά ίΗβ Ηηΐΐάΐη^ οί α ηβ\ν ίΐββί 5. Το ίΗβ δΐιβοβδδ οί ίΗβδβ 
ορβΓβίΐοηδ, ΐη ραΓίΐοηΙαΓ οί ίΗβ ίίΓδί, βοηίπΗηίβά ίΗβ ρανβηιβηΐ οί ίΗβ 
\ναγ ίοΓ ίΗβ \νβαΗβηΐη§; οί ίΗβ Οβηοβδβ Ηβ§βηιοηγ ΐη ίΗβ δίΓαΐίδ, ίΗβ 

1. λνΐιβη ΐη 1351 Νΐβ. Ο&ΡηδΐΙηδ (Ιβπιαηίίβά ίίιβ Γβηρρίΐοαϋοη οί ΙΗβ 3α\ν οί 
ΐηίβΓθδί οί 1328, Ιιβ Ιιαά ΐη ηιΐηά ΙΙιηΙ ΐί Λνουΐα Εβ οί Ρβηβίίί ίο ίίιβ ^Γοιιρ οί Ραΐ&βο- 

ΐο^ΐαη αηά ηηίΐ-Οαηίαοηζ6ηΐ&η ηοΗΙβηιβη νν^Ιιο Ιιαά Ηββη Γϊηηηβΐ&ΙΐΥ ηιΐηβά άαΓΪη§ 

ίίιβ βΐνΐΐ ινηΓ οί 1341 - 1350, δββ Κ γ γ γ ί δ, ορ.βΐί., Ιοο.οΐί. Βηί ίΗβ Ιβλν οί 1328 ηο 
άοιιΗί βονβΓβά ίΗβ Ιονν αηά ίΗβ Γηΐάάΐβ βΐ&δδβδ Ιοο, δββ βδρββ. Αη^βίοροηΐοδ, 

ορ.βΐί., ρρ. 87 - 88ί. 
2. Ογο£., IX, 8Τ : I, 433, 4 - 8; ίΗΐδ ραδδη"β ίοΐίολνδ Οτβ§θΓαδ’ αββοηηί οί 

ΙΗβ ΟΓββΙί - Βιάααπαη \ναΓ, ΛνΗΐβΗ Ι&δίβά Γγοοι 24.νΐ. ίο 24.IX. 1328, δββ βΒονβ, 

ρ. 313 § 25 αηά ίίη. 5. 
3. ΖαΗγίΗΐηθδ, Οΐδβ ΓηοηβΙ&ΐΓβ, ρρ. 74 - 76. 
4. ΤΗΐδ (ίβΓηροΓ&Γ^) αηιβΙΐοΓ&ίΐοη αηά ΐίδ βαυδβδ Ηανβ ηοί Ηββη τββοΓάβά 

πιοάβΓη ΗίδίοΓΐαηδ, β.^. Οδίτο^οΓδΗ^, Ηΐδίοο* οί ΙΗβ Β^ζαηίΐηβ δίαίβ, 19561, 

ρ. 448 = ΐΗΐά., 19682, ρ. 503; Α Η γ \ν β ΐ 1 β γ, Βγζαηοβ βί Ια ιηβΓ, ρρ. 381 - 382. 

5. \ν. Η β γ ά, ΗΐδίοΐΓβ άα ΟοηιπιβΓββ άη Εβναηί αη Μογβη Α^β, Εάΐίΐοη 
ίΓαηραΐδβ Γβίοηάηβ βί βοηδΐάβΓαΗΙβηιβηί αη§;πιβηίββ—ραι* Γ. Κ άγη αηά, I, Α. 

ΗαΗΗβΐ’ί, ΛπΐδίβΓάαιη 1967, ρ. 486; Κ γ γ γ ΐ δ, «ΙοΗη Οαηίαβηζβηιΐδ αηά ίΗβ Οβηοβδβ 
1321 - 1348, Μΐδββΐΐ. 81ογ. Εϊ§;., III, 1963, ρρ. 13 - 20 ίί. αηά ίΗβ \\ΉοΙβ δίαάγ, ρρ. 

9 - 48; 
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ΒΙ^οΙί δβη ηη<1 Εακί,θΓη Μβάίίβιτ&ηθ&η ίη §6ηβΓ&1 Βγ ΙΡβ βίϊθοί.ίνθ νβ- 
ηβϊΐΆη βχρβάϊϋοη &§&ίηδί Ρθγ& δΡοΗΛγ ΡβίοΓβ ΑηΒΐΌηίοιίδ ΙΙΓβ βηΐτγ 
ίηίο Οοηδίβηίίηορίβ *. Βιιί ΙΡβ δίίιιβίίοη \ν&5 Βηά ίη πι&ηγ Γβδρβοΐ.δ; 

βηά βοοη ίοΓ & ν&πβίγ οί Γβ&δοηδ ννΒίοΒ αΓ6 Ββγοηά ΐ,Ρβ δοορβ οί ίΐιβ ρρβ- 

δβηί ρηρβΓ, ίί ϊ)β£&η \νοΓ8βηϊη£ βο δν^ϊί% ί,ρ*ί ηο Γβίοηη οοιιΐά ί&Ο0 ύ 

βίίβοϋνβΐγ &η<1 ίη 1οη§ ρβΓδρβοίίνβ. δο, δοοη ΆΪίβτ ΙΙχβΪΓ βδί&ΒΙίδίιπίθηί 
ηηά οοηδοΐίά&ίίοη ίη οίίίοβ ίΐιβ ηβ\ν Ιβ&άβΓβ, οηοβ «ίΡβ ί,ίηιβ οί (Ιβιηα- 

£θ£ΐο ρΓοπιίδθδ \ν&δ ρ&δί, ... οοηίίηηβά ίΐΐθ ροΐίογ οί ί,Ββ ί&ΙΙβη §ο- 
νβΓηηιβηί» 1 2. 

ΑΡΡΕΝϋΙΧ ΤΟ § 19 
Τίιβ 800Ϊ3.1 ΒοΡΐδίη ϊη ίΡβ Χΐν^ ΟβηίιΐΓγ 

(δουΐΌβδ) 

(α) Μ. Τ γ β υ, ΤΡβοάοη Ρβάίαδΐπιΐ βίϋδφΐβ 3ΐηΐοοΓΐιιη ςρ&β βχίαηί, Ροίδάαιη 
1899, ρ. 20: κατήει τις βαρύς φόρων απαιτητής...; — (β) Ραίπ&ΓοΡ ΑίΡαηδδΐιΐδ 
Ι’δ άΓ&Γη&ίίο ΙβίίβΓδ Ιο ΑηάΓοηΐοιίδ II, βδΓΐγ γβ3Γδ οί 14ί1ι οβηίιΐΓγ, βά. Α. - Μ. 

ΜηίίΓγ ΤαΙΙοοΙ, ϋυπιΙ)3.ρΙοη ΟβΡδ 1975, β.£. ρ. 198 η» 79,6-8, οη Ρο\ν ΙΡβ οΙβΓ^γ 
Ρβοοητβ τνίΐά ονβρ οίίΐοβδ 3ηά δ&ΐ3ΓΪ6δ, δίιοπίθίιιΐ §3Ϊηδ, άνέοειος καί σπατάλης ... έκ 
παρεισπράξεων πληθυσμόν . .ρ. 76 η° 37,2-5 : 'Η τής άνομίας ημών καί ακαθαρσίας 
κραυγή ... ον τον λαοϋ παντός μόνου ... Θεοϋ άγανάκτησις ... επί κεφαλής ημών κρέμα- 

ται..ρ. 130 η° 59,9-15 : οί διψώντες την αδικίαν καί άρπαγήν, καί κέρδος οίκεΐον ?.ογι- 

ζόμενοι την τον γένους συμφοράν, καί έν βρώσει άρτον έπιθυμοϋντες καταφαγεϊν τον λαόν 
... Οί κλέπτειν τετολμηκότες, ή φόνοις ή γοητείαις . . . προστετηκότες ... δικαζέσθωσαν; 

Ρ; 180 η° 72>23-24 : πλούτος αδίκως συναγόμενος έξεμεθήσεται, καί οί βονλόμενοι πλουτεΐν 
εις πειρασμόν καί παγίδα τον διαβόλου έμπίπτουσι; ρρ. 184 - 186 η° 74; ρρ. 242 - 244 

η° 93; ρρ. 182 - 184 η° 73;—(γ) ΝΐοβρΡοηΐδ ΟΡιπϊΐηοδ, Έγκώμιον εις βασιλέα, ΐη 
ί. Ργ. Βοΐδδοηηάβ, Αηβοάοί» Οταβοα, II, Ρ&πδϋδ 1830, ρρ. 46 - 47: ίΐιβ 
ροοΓ Ρ&ά ίο 5β11 ίΒβή ρΐΌρβΓίγ ίο ίΡβ γϊοΡ ογ Ιο Ιβί ίί Ιοβ οοηίΐδοαίβά; — (δ) Ιάβιη, 

Θεσσαλονικεΰσι συμβουλευτικός περί δικαιοσύνης, Βοίδδοηδάβ, ορ.οΐί., II, ρρ. 

137 - 187 βδρβο. ρρ. 138, 153, 162 - 167, 169 - 174, 177 - 178; οί. ν'βΓρβ&υχ’ 

Ν. αΐιουηιηοδ, ρρ. 50 - 51 : Ιιβ ΡβρΙοΓβδ ΙΙιβ Γαρ&οίφ οί ίΡβ γϊοΙι αηά οίΡβΓ δοοί&Ι 
βνΐΐδ ίη ΤΡβδδ3ΐοηΐο&, ννΡβΓβ Ιιβ Ρηά δβΓνβά. &δ §ονβι*ηοΓ (1309 -1310, V β γ- 
ρ β 3. α χ, ΐί)ίά., ρρ. 44 - 52; I, &ΐου, ορ.οΐΐ., ρρ. 214, 229 - 230; δβνίβηΡο, 

Ροΐβιηΐφΐβ, ρρ. 125, 278 - 279, 6 - 7}; Ρβ οαδίϊ^αίβδ ΙΡβ νβη3ΐίί^ οί ]ιιά^βδ αηά 
αάνοοαίβδ, Οιθ οονβίοαδηβδδ οί ΙΚβ γϊοΚ αηά άβδΟΓίΙίβδ ΐη ^Ιοοιη^ οοΙουΓδ ΙΙιβ 
(ΙβδρηΪΓ οί ίίιοδβ δΐηρρβά οί ίΐιβΐτ ρΓορβΓΐ/ Ρ/ ίί>6 ποΡ’δ ηιαηοβανΓβδ; — (ε) ΤΚο- 

ιηαδ Μ&^ΐδίΓΟδ, Όβ δυΜΐΙοπιηι οίίΐοϋδ, ΡΟ ΟΧΒν, 001δ. 533 - 536, 544: ΙΙιβ 
ποίι Γβίιΐδβ ίο ρ&?· δαίαπβδ <1ηβ ίο ίΡβΪΓ ΛνοΓίίβΓδ; — (ς) Ιάβιη, ΕρΐδίοΕ αά ΤΡβο- 

ά ο Γη πι Μβίοοίιΐίβιη, ΡΟ ΐΡΜ., οοΐδ. 408 - 440, βδρβο. 4080 -0, 409Α - 0 : Ιοο- 

ίΐη§ οί γϊοΙι ρβορίβ’δ Ροιίδβδ Ρ/ ί^β ροογ &ί ΟαδδαηιΐΓβΐη, 8βΓΓ&ΐ, Ροίβΐάδΐο βίο · 
οί. Οβ£., VIII, 6Δ, 6Ζ: I, 422, 423; —(ζ) Ιάβηι, Αά Ραίπ&ΡθΡ3ιη ΝίρΡο- 

1. Η β 7 (I, ορ.οϋ., I, ρ. 485. 

2. Οδίτο^οΓδΙί^, ορ.οΐί.; Ιοο.οΐί.: οί. ηΡονβ, § 28 ίβχί &ηά ρ. 317 ίίη. 2. 

I 

■X = ή 

2 -δ » ■ να.» 
: %ν·: 

ηβτη, ΡΟ ΟΧΟV, οοΐε. 393, 396, 399 : πιΐΐιΐβδδ ρβΓδβοιιίΐοη οί ίΡβ ροοΓ Ογ ίΡβ γϊοΙι 
οονβίΐη^ ίΙιβίΓ ρΓορβΓίν, οί. ηΡονο, ρ. 307 ίίη. 3 ηηά § 20; —■ (η) Οτβ^οΓγ Ρηίαπίδδ, 
Ηοπιΐΐν XXXIX, ΡΟ ΟΟΙ, οοΐδ. 489 - 490 : Καί οί αγοραίοι, ούχ οί παρ' ήμίν άρχον¬ 

τες μόνον . . . φιλαογυρίαν νοσούντες . . . τάς από των ταωγών άρπαγάς έχουσιν έν τοϊς 

οίκοις αυτών, πλεονεξίαν άγαπώντες . .. επιζήμια τοίς άγοράζονσιν οι ... καπηλοι καί 

άλλοι έμποροι έπιτεχνώνται . . .: — (θ) 0Γβ£., IX, 2 : I, 402, 11. 7 - 16 : .. .πλειστων γάρ 

είληφέναι χρημάτων ώνίους διατεινόμενοι τους ταλαιπο:οονζ Θράκας άπηνέστερον ή ανδρά¬ 

ποδο ις χρώνται αύτοϊ.ς [οί επίτροποι των Θρακικών πόλεων καί χωρων ΛνΡο \νβΓβ αρ- 

ροΐηίβά Ργ ίΡβ 01(1 ΕΓηρβΓΟΓ]. οί δ?) . . . προς έμέ κλάοντες και οίωφυοομενοι τρέχονσι. 

πρός ονν τοιαύτην άπάνθρωπον συμφοράν καμπτόμενος απαλλαττειν επεχειρονν (δ3γ.δ 
Υουη? Αη(ΐΓοηΐουδ);— (ι) Ββηιβίπυδ Ονάοηβδ, ΟοΓΓβδροηίΙηηοβ, I, ρυΟΠββ ρ&Γ 
Κ. -1. Ο ο β η β γ ί ζ, νηίΐοηηο 1956, ρ. 43 βρ. 14,1352; — (ια) (ΐ) ΐΡΐά., ρ. 87 βρ. 54, 

1358 - 1361 ?, II. 21-24; (π) ΐΡΐ(Ι., ρ. 110 βρ. 77, 1372 (ροδί ΐν.ΊΟ ?), ΙΟ 25-31: 
τοϊς μείζοσι συμβονλενειν μή κερδών είναι καιρόν τον παρόντα, . . . άλ?.α . .. εαυτούς 

τώ δήμφ πειράσθαι καταμειγννναι\— (ιβ) ΐΡΐά., ρ. 123 βρ. 89, 1363 - 1364 (?) : και 

φόρους τάξας τοϊς των ήμετέρων πλουτεΐν είθισμένοις . . .; — (ιγ) ΐΡΐ(Ι., ρ. 152 βρ. 114, 

1372 - 1374 : "Ηχούσα τής κατά τών πενήτων δημηγορίας άθλα νυν έν τοϊς βασιλείοις 

ποοκεϊσθαι . . . θρήνον δέ υπέρ τών δυστυχών γεωργών έγειρέτω καί τών άλλων από¬ 

ρων, οΐς δέον κονφίζειν τάς συμφοράς, ώς ήδη σννεχέσιν άναλωμένοις είσπράξεσι, τοϊς δέ 

καί τον ζήν οί προστάται φθονονσιν . . . καί βονλοιντ' άν αντοΐς δφϊπνον τας εκείνων 

σάρκας γενέσθαι. ον γάρ έστιν ο,τι τούς ταλαίπωρους λοιπον αφαιρησονται. . ..; [ιδ) 

Β.Ογάοηβδ, ΟοΓΓβδροηά&ηοβ, II, ρηΡΙΐββ ρ3Γ Κ. - ί.ΟοβηβΓίζ, ναίΐο&ηο 1968, 

ρρ. 12-13 βρ. 143, Ιιΐβιηβ (1374 - 1375?}, βδρβο. II. 11-23;— (ιε) ΐΡίά., II, ρ. 58 6ρ. 
186, βηίιιηιηο (1375?), II. 11 -17 : ...ο βασιλεύς θερίζων οπού ονκ έσπειρε καί καρ¬ 

πούς άπαιτών υπέρ ών ονκ έποίησεν . . . ούτός μοι τα δένδρα . .. νυν και τών ολίγων 

καρπών ... καθημέραν αξιών λαμβάνειν έγύμνωσε\— (ι;) ΐΡΐά., II, ρρ. 161-162 βρ. 
257, δ.ει. : Καλώς σοι τά τών ταλαιπώρο)ν γεωργών νμνηται πάθη . . . αι βοαι και τα δά¬ 

κρυα, εί καί την παρ' ήμϊν σέτγκλητον ον πείσοναιν ίσως περί αυτών φιλανθρωποτε- 

ρόν τι βουλεύσααθαι . . . τών γάρ πενήτων σεσυλημένων τά τε άροτρα καί τάς βοϋς υπέρ 

τών φόρων άποδομένων, καί πρός μετριωτέρους ίσως άποδράντων δέσποτας . . . και τόθ 

οί σεμνοί καί πανταχόθεν άξιονντες ούτοι κερδαίνειν ζητήσονσιν ούς νυν έξελαυνουσι 

καί πείθονται χείρω τών νυν ύπ αυτών άγχομένων . . . τούς τε φόρους μή πανν την τών 

άπαιτονμένων δύναμιν νπερβαίνοντας τάττειν . . .;— (ιζ) ΐΡίά., I, ρρ. 113-114 βρ. 81 

(1374 - 1375?); — (ιη) ΡΡΐΙοίΡβυδ, Ηοπιΐΐΐβδ, ΐη 0. Τ γ ΐ 3 η ί α ρ Ρ γ 11 ΐ 5 - Α. &Γ3ρ- 

ρ ιι ί ί ο, Ελληνικά Ανέκδοτα/Αηβοάοίη Οτ3βο& β οοάίοΐΡιίδ Γη3ηυδθΓΪρίΪ8 8&ηοίΐ 
ΜαΓοΐ, νβηΐδβ 1874, ρρ. 45 - 46 : ίΡβ τίοΡ’δ ΓηαηββυνΓβδ ίοι* 8ίπρρΐη£ ίΡβ ροοΓ οί 
ίΡβΪΓ ρΓορβΓίγ; — (ιθ) ΗβϊηδοΡ, Όΐβ Βτΐβίβ άβδ Μ&ίίΡ&ΐθ5, ρ. 110 Β 17 (δυπι- 

ιηβΓ 1325, δββ Κ ο υ γ ο η 8 δ ΐ δ, Μ. Γαβαλάς, Α' ρ. 222} ,11. 2 - 5; — (κ) Κ β ΐ η δ ο 1ι, 
ορ.οΐί., ρ. 150 Β38 (οί 1330 [?], Κοατοιίδδΐδ, ορ.οΐί., Α', ρρ. 243 -246), 10 

20 - 24: .. .περιχορεύουσιν άνδρες τοϊς νόμοις έφεστηκότες καί ή τά δίκαια καταπρο- 

διδόντες ή καταχαοιζόμενοι ή τούλαττον εις κακίαν άδννατονντες, οί. 11. 24 - 27; — (κα) 

Ε β ΐ η δ ο Ρ, ορ.οΐί., ρ. 181 η° Β56 (οί 1339 - 1341, ΚοιίΓοιίδδΐδ, ορ.οΐί., Α', ρρ. 

263 - 265, ογ Ρβίοτβ βηά οί 1339, ΐΡΐά., ρ. 266), Π. 81 -102 : ...έλεγχε ... στρα¬ 

τηγούς ... οι προ τών πολεμίων άκριβέστερον δηονσι τάς πόλεις . . . ώΐΌυ/ιει>ους μάλ¬ 

λον τά της αρχής, καί φορολόγους άλλ’ ού τούς στρατολόγους — (κβ) Κ 6 ΐ η 8 Ο Ρ, 
ορ.οΐί,, ρ. 102 Β14 (44) (δΐίΓηπιβΓ ογ αηίιιπι 1324, Κοατοαδΐδ, ορ.οΐί., Α', ρρ. 
279 - 282, 288); 11. 17 - 27 ί.; — (κγ) Β. ΡαοητάΕδ (βά.), Θωμά Μαγίστρου, Τοίς 
Θεσσαλονικευσι περί Όμονοίας, Επιστημονική Έπετηρίς Σχολής Νομικών καί Οίκονο- 
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μικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 12, 1969, ρρ. 754-775 Ό3δδίηι 

ρ10υ του εξ Ε9ας, &ριιά Α I Ιι. Ρβρβ(Ιοροιι]ο5-ΚβΓΕΐιιΐθιι$( -Ανέχδο™ Έλ- 
λγίΧά: Σύγγραμμα™, Έγγραφά τε χαί άλλα Κείμενα.... Οοηζίβηΐίηορίβ 1884, ρρ 

>1ν·7ίχε1 Ι;δ^ΤίβηΐΕ0· Α1βχίο8 «ηί ω» Μϊΐοβαβ ΒβΚνββη 
Οιβ Κι<* αηί Ο,β Ροογ, Ζ&οΓηιΙί Κοάον» νίζαηίοΐ. ΙηδίίΙαΙα ΕΧν 6 1960 βη 
18, 228 ρ»*» (ννΠΗβη ί,β^ββη «24 βηί 1345 ΙηΟοη^ορΙβ, -Μ 

η V™™ ΡΓονί8ί0,ιίη® οί εοηβίβηϋηορίβ <1αΓΪη8 Ο,β λΑώίβΓ οΓ 1306 - 1307 
Β^ζ. ΧΧΧΜΙΓ, 1967 (1968), ρρ. 91-113, βδρβο. ρρ. 106 - 108; — Ιχζ) Ιγοιπ Οιβ 
δοοοη^ιτ ΙιίΟΓβΙαΓβ βββ I. § β ν ί β η & ο, Νΐοίιοΐβδ ΰώβδϋββ- «ΑηΟ - Ζ,βίοΐ» ϋίδ- 

~ *8',ί7“"' °°Ρ ΧΓ- 1957· Ρ· 608 «η· 2, Ρ· 60410,8. 7, 9, ρ. 617 
,' “ '71 ’ ® *· Κ 0 “ Γ ο ο δ 8 1 8, Αί άντ,λήφεΐί περί των ίοχάτων τοϋ κόσμου καί ή 

κατα .ο ~τος 13*6 πτωσις του τρούλλου της Αγίας Σοφίας, ΕΕΒΣ ΑΖ' 1969 - 1970 

ρρ. 211 - 250 565, ρδδδΐιη; Ό. X δ η δ 1 δ ί ο δ, Βυζαντινά Μελετήματα, Συμβολή είς τήν 
ιστορίαν του Βυζαντινού Λαού, 1940, ΟΪΕ, ρδδδίπι; Π Κ 7 ρ ρ ί δ, Τΐΐβ Θδΐΐδβδ οί «ιβ ϋί- 

Ιιηρ6Γ1&Ι ΙηδΙιΙυΙιοη ΐη «ιβ Βγζαηϋηβ ΕιηρΪΓβ άυπη£ Οιβ ΡβΓΪοά 1341 - 
1354, Βυζαντινά 3, 1971, ρρ. 374 - 375 Πη. 9; Κ^γγιβ, Τγροΐο^ΐβ, ρρ. 77-93 

βδρβο. ρρ 86 - 88 ί 92 - 93; Κ^Μβ, βΙβΓηβηΙδ, ρρ. 183 - 188, δηάρρ 177-183 

^ θ1δ8’ Καηί9^Ζβηοδ, ρ. 90 δηά ρδδδίπι (ί0Γ δοιπβ ΓβδβΓναίΐοηδ δββ 

143 ' Ζς0 τ&™’ ΡΡ* 87 ■ 88); Κ * 3Γ ϊ> » « ά, αουνβρηβηιβηί βί δάπιΐηΐδίΡδϋοη, ρρ. 
143 - 145, Ε & ι ο «, Οοηδίδηίίηορίβ, ρρ. 122 - 125. 

ΕΟδΤΑδ Ρ. ΚΥΚΚΙδ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΤ ΤΥΠΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΙΤΖΟΥ (ΜΠΑΤΣΚΟΒΟΥ) * 

1 

Τδ πρώτον σκέλος τής άνακοινώσεώς μου περιλαμβάνει πληροφορίας 
καί διασαφήσεις έπί των μέχρι σήμερον γνωστών χειρογράφων καί εκδόσεων 
του Τυπικοΰ τής εις Πετριτζόν Φιλιππουπόλεως Μονής Κοιμήσεως τής Θεο¬ 

τόκου (Πετριτζονιτίσσης), συνταχθέντος ύπδ του κτήτορος τής Μονής Γρηγο- 

ρίου Πακουριανοΰ 1. Αί πληροφορίαι καί διασαφήσεις αύταί κρίνονται άπα- 

? 

* Άνακοίνωσις γενομένη εις γαλλικήν γλώσσαν εις το ΙΕ' Διεθνές Βυζαντινολογικόν 
Συνέδρων Αθηνών (Σεπτ. 1976). Πλήν τής χρησιμοποιούμενης βιβλιογραφίας βλ. καί 
τάς έν τώ μεταξύ δημ,οσιευθείσας μελέτας : 1) ΟδίΙΐθΓΐηβ Α 8 ά Γ δ ο ίΐ δ, Εδ 
Γβ^ϊοη άβδ Εΐιοάορβδ δΐιχ ΧΙΙΙβ βί Χΐνβ δίβοίβδ.. ., Αίΐιβη 1976 (= Τβχίβ ιιηά Κογ- 

δοΐιιιη^βη, άρ. 49), 2) Ρ & ιι 1 Ε 6 ϊύι β γ I β, Θϊης έίυάβδ βιιγ 1β ΧΙθ δΐβοΐβ Ιιγζδηίίη, 

ΡδΠδ 1977 (ΟβηίΓβ Νδίίοηδΐ άβ 1δ ΗβοίιβΓοΗβ δβίβηίίΠφΐβ), ένθα εις τάς σσ. 115 - 191 : 

Εβ ίγρίβοη άβ ΟΓβ^οίΓβ ΡδΕοαπδηοδ (ΌβββιτώΓβ 1083). 

1. Σχετικά καί βιβλιογραφίαν βλ. κυρίως παρά : Εοΐΐϊδ ΡβΗΙ, Τγρίβοη άβ 
ΟτΓβ^οίτβ Ρ&οοιίΓΪαηοδ..., νντ XI, 1904, Παράρτημα, σσ. III - XXXII (εισαγωγικά) καί 
άπδ σ. 1 κέξ. ή έκδοσις τοϋ πρωτοτύπου Τυπικοΰ έκ χφ. τής Ρουμανικής Ακαδημίας Βου- 

κουρεστίου. (Κριτικά καί διορθωτικά εις τήν έκδοσιν : Η 11 ί) ο Γ ί ΡβΓηοί έν ΚΕΟ 18, 

1905, σσ.293 - 294,καί Ν. Α. Β έ η ς, Λ^γ XX, 1914, μέρος III, σσ. 61 - 62). Ε Γ η 5 ί 
Η ο η ί £ ΐη & η η, Βΐβ ΟδΙ§Ρβηζβ άβδ Βγζδηίϊηίδοΐιβη Κβίοΐιβδ νοη 363 Ι)ϊδ 1071. .., 

ΒηιχβΠβδ 1935 (— ΟοΓρυδ ΒΓυχβΙΙοηδβ ΗΐδΙοπαβ Βγζ&ηίΐα&β, άρ. 3), σσ. 222 - 226. 

Μιχαήλ Βαλαβάνωφ, Έκθεσις περί τής Μονής τής Πετριτσονιτίσσης (Βατσκό- 

βου) κατά μετάφρασιν Κ. Μυρτ. *Αποστολίδου, Θρακικά 9, 1938, σσ. 158 - 162. Κ ω ν σ τ. 

’Α μ ά ν τ ο υ, Χειρόγραφα τής Μονής τοϋ Γρηγορίου Πακουριανοΰ παρά τον Στενήμα- 

χον, Θρακικά 10, 1938, σσ. 234 - 252. Ο γ υ 1 δ Μ ο γ δ ν ο δ ί Ιι, ΒγζδηΙίηοίαΓοίβδ 
I, ΒβΓίίη 1958, σσ. 551 - 552. Κδάοδίδν Κ δ ί ϊ ί ϊ ά, Αί προς Πακουριανούς 
έπιστολαί τοΰ Θεοφύλακτου άρχιεπισκόπου Άχρίδος, ΕΕΒΣ Α', 1960 - 1961, σσ. 386 - 

397. Κοσμά Μυρτίλου Αποστολίδου, Ό Στενίμαχος, ήτοι συνοπτική 
τής πόλεως Στενιμάχου ιστορία. Δευτέρα έκδοσις. Έν Άθήναις (έκδοσις τής Ένώσεως 
τών απανταχού έξ Ανατολικής Ρωμυλίας Ελλήνων) 1962, σσ. 48 - 64. V. Α. ΑγιιΙ- 

] υ η ο ν δ, Κ νορΓΟδδ οί) «άνθρωποι», ν «ΐίρΐίίβ» Οη^ΟΓ^δ Ρδβιιπδηδ (= Περί 
τοΰ ερωτήματος «άνθρωποι» είς τό Τυπικόν Γρ. Πακουριανοΰ), νλ'Τ* XXIX, 1968, σσ. 

63 -76. Κωνσταντίνου Α. Μανάφη, Μοναστηριακά Τυπικά - Διαθήκαι, Με¬ 

λέτη Φιλολογική, έν Άθήναις 1970, σσ. 179 - 180. ΑηάΓβ Ουΐΐίοιι, Εδ οίνϊΐί- 

ζδΐΐοη Βγζδπΐίπβ, (ΡδΓίδ) 1974, σσ. 188-191. 
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ραίτητοι, δεδομένου οτι κατά. καιρούς έχουν γραφή περί τό θέμα πλεΐσται 

άνακρίβειαι. 

'Η υπό Γεωργίου Μουσαίου έκδοσής τής νεοελληνικής άποδόσεως τού 

Τυπικού 1 έκ χειρογράφου άποκειμένου σήμερον εις την Βιβλιοθήκην «Άδ. Κο- 

ραής» Χίου (άρ. 1599) είναι έλλιπεστάτη. 'Υπάρχουν εν αυτή παραναγνώσεις, 

παραλείψεις μεμονωμένων λέξεων 2, αλλά καί σκόπιμος παράλειψις ολοκλήρου 

τού 24ου κεφαλαίου, άφορώντος εις τον αποκλεισμόν Ελλήνων μοναχών 

έκ τής Μονής, άρχικώς προοριζομένης διά μοναχούς ’Τβηρας 3. 'Η νεοελληνι¬ 

κή άπόδοσις - παράφρασις τού Τυπικού έθεωρήθη κακή Τ Έν τούτοις ό 

άγνωστος έκπονητής τής παραφράσεως, ήτις σημειωτέου εις τό χειρόγραφον 

Χίου φέρεται πονηθείσα τώ 1792 δ, δεν φαίνεται άδέξιος ούτε αμέτοχος παι¬ 

δείας. Αποδίδει εις άπλουστέραν γλώσσαν, περιληπτικώτερον τά νοήματα 

τού πρωτοτύπου, χωρίς πολλάς αστοχίας. Προσθέτει είε υποσημειώσεις 

μερικάς τοπωνυμικάς ή έτέρας διευκρινήσεις, ενιαχού δέ εις τό κείμενον παρεμ¬ 

βάλλει παρόμοιας διασαφήσεις15. Παρηλλαγμένη φαίνεται ή άπόδοσις του 

1. Ο βο γ §· ϊ ιι 8 Μ ιι 5 η θ ιι δ, δίβηίτη&οΐιϋβδ, Γρηγόριος Πακουριανός, 

μέγας δομέστικος τής Δύσεως καί τό ΰπ5 αύτοΰ τυπικόν τής Μονής τής Θεοτόκου τής Πε- 

τριτζονιτίσσης (ΟΐδδβΓίΜίοηβδ όβηβηδβδ IV), Τίρδίαβ 1888, σσ. 135 - 210. Καί είς ιδιαί¬ 

τερον τεύχος. Κρίσις υπό 8 & 1 ο ιώ ο η Κ β ΐ η Ά ο Ιι έν Κβνιιβ Οϋίςυβ ά’ΗίδΙοίΓθ 

οί άβ ΤΐίΙέΓδΙιΐΓΘ 26, 1888, σσ. 451 - 452. ΓΓρβλ. Εκκλησιαστικήν Αλήθειαν 9, 1888, 

σσ. 47 - 48. 

2. Η έκδοσις Μουσαίου (είς τό εξής Μ) πλήν πολυαρίθμων έπουσιωδεστέρων 

αποκλίσεων έκ τοΰ πρωτοτύπου (παραλείψεις ή προσθήκαι άρθρων, παρατονισμοί, άλλο ιώ¬ 

σεις καταλήξεων, μεταβολαί φωνηέντων ή συμφώνων π.χ. άντί έδικός τοΰ πρωτοτύπου 

ίδικός, άντί έτζι, έτσι κ.λ.π.) περιλαμβάνει ουσιώδη λάθη έκ παραναγνώσεων καί παρα¬ 

λείψεων, δυνάμενα νά άλλαιώσουν τό νόημα, τά όποια σημειουνται έν έπιμέτρω. 

3. Απόψεις καί υποθέσεις περί των άναφερομένων είς τό 24ον Κεφάλαιον λόγων 

αποκλεισμού Ελλήνων μοναχών έκ τής Μονής βλ. Ν. Μ 3ΓΓ, ΑγΙϊ&ιιπ, Μοη^θΙδΙεθ]β 

ηαζν&ηίΐβ οΙΐΓίδίϊ&η ν δνγ&ζί δ νορΓΟδοτη οΗ Αηηγδη&οΐ» - ο)ι&11ί6<3οηίΐ3.ο1ι (Άργαούν, 

μογγολική ονομασία των χριστιανών έν σχέσειπρόςτό περί Άρμενο - χαλκηδονίων ζήτημα), 

ννΐ’ XII, 1906, σσ. 25 κέξ. Κωνστ. Ά μ ά ν τ ο υ, ενθ’ άνωτ., σ. 238. Α. § Β η ί <1 Ζ θ, 

81γ&π.ϊο& ΐζ ΐδΙοπαΐΒ η» §τιιζΐηο - 1)8ΐ§·8ΐ*8ΐνίίθ 1ίΐιΓ1ιπ*ηΐ νζ&ϊιηοοίηοδβιιΐίδ. (σελίς έκ 

τής ιστορίας των πολιτιστικών βουλγαρο - γεοιργιανών σχέσεων), Ιδίοπόβδία ΡΓβ^Ιβά 

24, 1958, σσ. 100 -101. Κοσμά Μ υ ρ τ ί λ ο υ Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, 'Ο Στενί- 

μαχος..., σσ. 49 - 50. Κ ω ν σ τ α ν τ. Α. Μανάφη, ένθ’άνωτ., σ. 63. 

4. I» Ο ιι ϊ 8 Ρ β I ϊ 1 (είς τό έξης Ρ.), ένθ’ άνωτ., σ. XXXII. ΤΙρβλ. Ο. Μ XI- 

5 0. 6 XI 8, ένθ’ άνωτ., σ. 156. 

5. Έκ τής εσφαλμένης άναγνώσεως τοΰ Γ. Μουσαίου : αψψβ' άντί αψήβ', ύπετέθη 

τό έτος 1782. Πρβλ. μεταξύ άλλων προσφάτως Β. Γ. Κ 0 η Ιί. ί ί, ΚίβνδΙίϊ] δρϊδοΐί 

ΧΐδΙίΐνΒ. Ροίποοηδ1ίϋ£ϋ πιθη»δί.!Γ)α (παραλλαγή Κιέβου τοΰ Τυπικοί) τής Μονής Πετρι- 

τζονιτίσσης), ΎΥγ XXXVI, 1974, σσ. 136 - 138. 

6. Έκ των παρεμβαλλόμενων είς τό κείμενον διασαφήσεων αίτινες δεν υπάρχουν 

κατ’ αντιστοιχίαν είς τό πρωτότυπον σημειουνται ένταΰθα τιθέμεναι έντός παρενθέσεων : 
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24ου κεφαλαίου. Ό παραφραστής, εικάζεται, ήθέλησε νά μειώση κάπως την 

οξύτητα τών χρησιμοποιούμενων περί των Ελλήνων χαρακτηρισμών. Ούτω 

τό τοΰ πρωτοτύπου οτι οί "Ελληνες δεν γίνονται δεκτοί είς την Μονήν βίαιοι 
δντες καί τιερίλογοι και πλεονέκται ■ άπεδόθη : έτιειδή καί είναι φυσικά ορμη¬ 

τικοί καί είς τους λόγους ανίκητοι και θέλουν νά υπερέχουν καθ' άλα άτιό τά 

?ίθΐπά γένη 2. 

Άπό άπόψεως φραστικής ή νεοελληνική αύτή παράφρασις εύρίσκεται 

πλησιέστερον προς ελληνικόν πρωτότυπον τής έκδόσεως 8. Ο. Κ&ΐιθΜ§ί§νΐ1ί 8 

(μετάφρασις, σχόλια καί λεξιλογίου είς νεογεωργιανήν γλώσσαν) έκ χειρογρά¬ 

φου τής αυτής Βιβλιοθήκης τής Χίου {άρ. 1598), χωρίς ομο^ς νά έχη καί 

τάς παραλείψεις τοΰ πρωτοτύπου τούτου. 'Η γραφή τοΰ χειρογράφου τής 

έκδόσεως δ. Ο. Κ&τιοΜέίξνίΙί άπεδόθη είς τον 12ον καί 13ον αί., άλλα, 

νομίζω, πρέπει νά άποδοθή είς τον 14ον ή 15ον αί. 4. 

Ό κώδιξ 85, 18ου αί. τής Χάλκης, έκ τοΰ όποιου ό Ρ. Β. ΒθζοΙ^Γ&ζον 

Μ 157,30-31 : όπου μινάζουαΊν εις τούτην την μονήν (οί όποιοι φλοι είναι 'Ίβηοες). 

Μ 158,ΐ2-)ό: ή οποία μονή έτιμήθη εις όνομα τής μητρός Χριστού... (λέγω εις τό όνομα 

τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου). Μ 159,30 : ακίνητα (λέγω χωρία, όσπίτια και άλλα μούλ¬ 

κια). Μ 159,37 : κινητό (λέγω χαλκωματικά, ασημικά, φορέματα). Μ 159,33-39 : ότι δέ και 

αυτοκίνητα (λέγω ζώα διάφορα όπου μοναχά τους κινούνται). Μ 162,2-2-32 : (Κατάλογος 

<5(ά τάς άγιας εικόνας καί εκκλησιαστικά σκεύη. . . Κατάλογος τών χρυσόβούλλων οπού 

είναι φυλαγμένα εις τήν μεγάλη ν εκκλησίαν τής Άγιας Σοφίας. Κατάλογος τών χρυσό- 

βούλ,λων οπού φυλάττονται είς τό παρόν μου μοναστήριον. Περί τον οτι έγράφη τό παρόν 

τυπικόν Ιβηριστί, άρμενιϋτ'ι καί έλληνιότί. . ). Μ 164,37-39 : τών δυνατών καί άγιων βα¬ 

σιλέων μας (λέγω Αλεξίου τον Κομνηνον καί μερικών τών προ αυτού). Μ 165,25-28 : 

Περί τον πώς καί ποια αφιερώματα άφιερώθησαν είς τούτην τήν αγίαν μονήν (καί άπό 

τήν ίδικήν μου περιουσίαν καί άπό τήν περιουσίαν τον μακαρίτου καί γνησίου μου αντα¬ 

δελφού ). Μ 168,1-2 : είς τήν Θεοδοσιονπολιν (τήν νυν Έζρονμι). Μ 177,22-23 : είς τά μέρη 

τής Μοσυνονπόλεως (λέγω είς τήν Ξάνθην). Μ 202,14-16: είς δέ τό ξενοδοχείου όπου ονο¬ 

μάζεται Μαρμάριον, μέ τό νά είναι κοντά είς τό γεφύρι (τού ποταμού τής Μακεδονίας 

όπου κοινώς λέγεται Μαρμάρι καί Ρενδίνα). Μ 202,30-31 : άπό τό εισόδημα τον χωρίου 

Ποιλογκίον (όπου είναι κοντά είς τήν Θεσσαλονίκην). Μ 203,31-33 : είς τό ήσνχαστήριον 

όηλ. είς τό μοναστήριον τον αγίου Νικολάου, όπου είναι αναμεταξύ είς τον δρόμον τοΰ κά¬ 

στρου (τού νΰν καλέ καί τοΰ Στενιμάχον). 

1 . Ρ. 44,28-29- 

2. Χειρ. Χίου, άρ. 1599, σ. 93,7-9. 

3. 8. (5. Κ & ιι ο Τι I $ ί § ν 11 ϊ, Οθογ^ιοβ. Βνβάβηΐ]» νίζ&ηίϋδίάοΐι ρίδδδΐίθΐΐβγ 

ο Ογγχιζπ, ί. V, ΤΜΙΐδί 1963, σσ. 83 - 301. Καί είς ιδιαιτέραν έκδοσιν : Τγρΐοοη (>Γβ£0- 

πΐ Ραοαη&ηϊ, βίΙΜϊΙ 8 ϊ νη ο η Κ ά η οΐι ί δ ϊ ί ν Π ϊ. ΤΙίΜΙίδίίδ 1963. Δυστυχώς παρά 

τάς αναζητήσεις μου δεν εύρον τήν έκδοσιν αυτήν. Τήν ελληνικήν παραλλαγήν Χίου έμε- 

λέτησα έκ φωτοαντιγράφων τά όποια είχε τήν καλωσύνην νά μοΰ άποστείλη ό Διευθυντής 

τής Βιβλιοθήκης «Άδ. Κοραής» κ. Αλέξανδρος Καλαμπόκης. Τοΰ εκφράζω τάς θερμάς 

μου εύχαριστίας καί διά τήν αποστολήν φωτοαντιγράφων τής νεοελληνικής παραφράσεως. 

4. Πρβλ. Κωνστ. Ά μ α ν τ ο ν, ένθ’ άνωτ., σ. 235. 
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έδωκε ελάχιστα δείγματα δεν άπωλέσθη1 2. Εύρίσκεται σήμερον εις την 

Πατριαρχικήν Βιβλιοθήκην Κωνσταντινουπόλεως καί περιλαμβάνει οχι μόνον 

τον προλογον και τον επίλογον αλλά καί τον συνοπτικόν πίνακα των 33 κεφα¬ 

λαίων του ελληνόγλωσσου κειμένου ώς καί — μετά, τινων προσθηκών — τά 

εν τή εκδοσει του ΡθΠΐ {σσ. XXV -XXVI) συμπεριληφθέντα σημειώματα 

των δύο πατριάρχων Ιεροσολύμων, ήτοι Δοσιθέου (1669) καί Χρυσάνθου 

Νοταρά (1720) 3. 

Κώδιξ τής Χάλκης (άρ. 116, Παναγίας Καμαριωτίσσης) υπό τον τίτλον 

« Απορα τοΰ Τυπικοΰ» 15ου αί. γραφείς διά χειρός . . .Γληγορίου τό επί- 

κλην Πακονριανον ούδεμίαν σχέσιν έχει με τό Τυπικόν τής Μονής Πετριτζου 4. 

Προσφάτως 6 καθηγητής Ροη1π£ άνεκοίνωσε νέαν παραλλαγήν νεοελλη¬ 

νικής παραφρασεως, προερχομένην έκ τοΰ ’Εκκλησιαστικόΰ Αρχαιολογικού 

Μουσείου τής Ακαδημίας τοΰ Κιέβου καί εύρισκομένην σήμερον εις την Κεν¬ 

τρικήν Επιστημονικήν Βιβλιοθήκην τής Ακαδημίας Επιστημών τής ΕΣΣΔ 

(άρ. Ζ 4579) 'Η παραλλαγή αυτή φέρει τήν χρονολογίαν 1792 όπως 

καί ή τής Χίου καί τήν υπογραφήν τοΰ Νικηφόρου Φιλιππουπόλεως άνευ χρο¬ 

νολογίας, ενώ την νεοελληνικήν παραλλαγήν τής Χίου υπογράφουν ό Παΐσιος 

(1819) καί ό Νικηφόρος (1825). 

Ες άλλου υπάρχει μετάφρασις τοΰ έλληνογλώσσου Τυπικοΰ εις βουλγα¬ 

ρικήν γλώσσαν, πονηθεΐσα υπό τοΰ ηγουμένου τής Μονής Παϊσίου τφ 1925 δ.· 

Είναι γνωστόν ότι τό ίβηρικόν (γεοιργιανόν) κείμενον τοΰ Τυπικοΰ τοΰ 

Πακουριανοΰ, σώζεται μέχρι τοΰδε εις δύο χειρόγραφα, ευρισκόμενα τό 

εν εις τήν Εθνικήν Βιβλιοθήκην Σόφιας (άρ. 581) καί τό άλλο συνεσταχωμέ- 

νον μετά τοΰ άναφερθέντος ελληνικού προυτοτύπου εις τήν Βιβλιοθήκην «Άδ. 

Κοραής» Χίου (άρ. 1598). Έκ τούτων τό πρώτον έξεδόθη μετά λατινικής, 

μεταφράσεως καί μικροΰ γλωσσάριου, έρμηνευομένου επίσης εις λατινικήν υπό 

Μ. ΤαΓοΙιηίένΐΙί ' τό δε δεύτερον μετά ρωσικής μεταφράσεως καί σχολίων 

1. Εις .ΖιίΓη&Ι ϊϊΐΐπίδΙβΓδΙν3 Π3ΓΟ(1γ19^ο |)Γ08ν65ί:βη.ΰ6 (Έφημερίς υπουργείου 

δημοσίας έκπαιδεύσεως), Ιϊετρούπολις 1887, 254, σσ. 76 - 77. 
2. Ρ. XXXII. 

3 . Μιλήτου Α ί μ ι λ ι α ν ο ΰ, Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων· 

τής Βιβλιοθήκης τού Οίκουμεν. Πατριαρχείου..., Όρθοδοξία 38, 1963, σσ. 416-418. 

4 . Α ί μ ι λ ι α ν ο ΰ Τσακοπούλου, Περιγραφικός κατάλογος. . ., Όρθο¬ 
δοξία 27, 1952, σσ. 235 - 237. 

5. Β. Π Ρ ο η 1ί ΐ ί, ένθ5 άνωτ. 

6. ΠδΙ&ν ηαρϊδθη οΐ νβΙΐΚί!3. Βοϊοβδίΐίί η» Ζαρεκία Ογϊ^ογϊ] Ρ&ουΓί&η... 

Ργονβΐ ί ΐζά&να ίβ-υιηβηαΐ ηα δν. Ρβίηέΐίο - Β9Ηζθν5ΐί3ΐο δί9νΓορίδ9ΐβ1η9 οΐπίβΐ 
3Γθίιΐπΐ9ηάπΙ Ραΐδΐ], ΡΙονιΒν, 1925. Βλ. Ιδίοπέβδίιϊ ΡΓβ^Ιθά 24, 1958, σ. 103. 

7. Μ ί ο )ι & β 1 Τ&γοΙίπ ΐένΐΐϊ, Τγρΐοοη Οτβ^οπί ΡειοιίΓΐ&ηί. ΰοΓριίδ δοπ- 

ρίοππη οΐιηδίίαηοηιιη οπθηΙΜϊιπη νοί. 143 - 144. δοπρίοΓβδ ίββποί Ιοιη. 3 - 4, 
Βοιινειΐη 1954. 

υπό Α. δοηί6ζο Χ. Έλαβον γνώσιν τής ίβηρικής μορφής τοΰ Τυπικοΰ έκ τής 

λατινικής μ,εταφράσεως τοΰ Τ&Γθ1ιηί:·>νϊ]ΐ. Δεν πρόκειται περί πιστής πάντο¬ 

τε άποδόσεως τοΰ ελληνικού κειμένου. Τό ίβηρικόν εμφανίζεται άλλοτε συνο- 

πτικούτερον καί άλλοτε πλέον άνεπτυγμένον 2. Ελλείπουν έξ αύτοΰ τό τέλος 

τοΰ Ε' κεφαλαίου (σχεδόν ώς καί εις τό ελληνικόν) καί ή άρχή τοΰ Τ' κεφα¬ 

λαίου (ήτις δεν ελλείπει έκ τοΰ ελληνικού) εις τό τέλος δέ προστίθεται λειτουρ¬ 

γικόν μέρος καθορίζον τάς υπέρ τής οικογένειας τών Πακουριανών έπιμνη- 

μοσύνους ακολουθίας καί δουρεάς. Άλλα ή σπουδαιοτέρα διαφορά μεταξύ τών 

δύο παραλλαγών είναι ότι εις τήν ίβηρικήν άναφέρεται ότι τό Τυπικόν έγράφη 

μόνον εις ελληνικήν καί ίβηρικήν γλώσσαν ενώ εις τήν ελληνικήν μαρτυρεΐ- 

ται επί πλέον ΰπαρξις άρμενογλούσσου μορφής 'Κ Έάν ή μαρτυρία τής ίβηρι¬ 

κής παραλλαγής άληθεύη, τότε βεβαίως είναι μάταιον νά άναζητώμεν τήν 

άρμενικήν παραλλαγήν τοΰ Τυπικοΰ. 

2 

Άπό φιλολογικής καθαρώς άπόψεως τό ελληνόγλωσσου κείμενον, τό 

όποιον αποτελεί τήν έπίσημον μορφήν τοΰ Τυπικοΰ, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερον 

ενδιαφέρον. Πρόκειται περί κλασσικοΰ δείγματος τής λογίας γραφομένης γλώσ- 

σης τών βυζαντινών υπαλλήλου, μαρτυρούσης άπηχήσεις έκ τής Γραφής, 

περιλαμβανούσης δέ καί δημώδεις τινάς τύπους ώς κριάριον, κοπάδιον, όσπί- 

τιον, βλαττίν, ψαροτόπια, πλησιασμός, τύπους γνωστούς λατινικής προελεύ- 

σεως ώς λεγάτον, ρόγα, έξκουσία, κεντηνάριον, φόλλις κ.ά., μοναδικήν ίβηρικήν 

λέξιν : τανουτέρης 5, ώς καί σλαβικά τοπωνύμια 6 7 π.χ. Ζαβά/αα, Ίάννοβα, 

Γέλλοβα, Βατζόκοβα κ.ά. 

Άπό άπόψεως ιστορικής οί χρησιμοποιούμενοι γλωσσικοί οροί έχουν 

μ.εγίστην σπουδαιότητα. Παλαιότερον έγένετο λόγος περί σπανίων ή άγνού- 

1. Α. δ & η ΐ δ ζ β, Οτυζίηδίαί Μοη«δΙίΓ ν Βοΐ£9Γϋ ί β£0 ΙΐρίΙί. ΟΓαζΐηδΙι^α 
ΓβΠαοίεΠ α Ιΐρίοϋ, Τΐιΐϋδϊ 1971. 

2. Πρβλ. Μίοΐι&βΐ Τ 9. Γ ο Η η ϊ έ ν ί 11, ένθ’ άνωτ., νοί. 144, Ιοτη. 4: 

ΙηΙΐΌάυοΙίο. 

3. Αύτόθι, σ. 49. 

4. Ρ. 56,9. 

5. Κελλαρίτης, δς παρά τοΐς ’Ίβηρΰι τανουτέρης ονομάζεται, Ρ. 22,15. Περί τής 
σημασίας τής λέξεως βλ. Κ. Ν. Ύ α ζ I) & δ 1ι ί 9 π, Β’9(1ιπίηίδίΓ3ίίοη 6γζ9ηίίιιβ θπ 
Απηέηίβ 9οχ Χβ - ΧΙβ δίβοΐβδ, Ββναβ άβδ Ρΐιιάβδ Αΐ’ηιβηϊοηηβδ. Νουνοΐΐβ δβήβ X, 

1973 - 1974, σσ. 179 - 181. 

6. Κ. Μ υ ρ τ ί λ ο υ Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, Περί Κουκλένης καί τής φερωνύμου αυ¬ 

τής επί τής Ροδόπης Μονής τών Αγίων Αναργύρων, Άρχ. τοΰ Θρ. Ααογρ. καί Γλωσσ, 



ι 

334 Κυριακής Μαμών/) 

στων εν τώ Τυπικώ λεκτικών ορών Ε Έν τούτοις σήμερον δυνάμεθα νά είπω- 

μεν ότι πλην γνησίων μοναστικών λέξεων καί εκφράσεων ώς μοναστών κα- 

ταγώγιον, προεστός τής μονής, σεμνεϊον, μονή αυτεξούσιος καί αντοδέσποτος, 

κρασοβόλια, δοχειάριος, πυλεωνάριος κ.λ.π., κοινών καί συχνάκις άπαντωμέ- 

νων εις μοναστηριακά, κείμενα2, καί οί υπόλοιποι χρησιμοποιούμενοι όροι 

είναι, σχεδόν άπαντες, κοινοί, ήδη γνωστοί καί ήδη καθιερωμένοι άπό τήν χρή- 

σιν. Όνομασίαι τίτλων, θεσμών διοικητικών, θεσμών φορολογίας, γαιοκτη¬ 

σίας, προσέτι ονομασιαι σκευών, εικόνων καί άλλων ποικίλων ειδών ή εννοιών 

εύρίσκονται με την ιδίαν ακριβώς σημασίαν ή άμυδράς, ίσως, σημασιολογικάς 

αποχρώσεις καί εις προγενεστέρας ή συγχρόνους πηγάς, ιδίως εις χρυσόβουλλα, 

σιγίλλια, διάφορα μοναστηριακά καί νομικά έγγραφα, τυπικά ώς καί εις πηγάς 

αφηγηματικας όπως ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος καί ό Κεκαυμένος. 

Τοιοΰτοι όροι αναφερονται κατωτέρω. Εις τάς υποσημειώσεις παρέχονται, 

ένδεικτικώς μόνον, μνεΐαι αντιστοίχου χρήσεως έκ προγενεστέρου του 1083 

(έτους συντάξεως του Τυπικού) πηγών. 

Η τυποποιημένη κατά τό μάλλον ή ήττον ορολογία τού Τυπικού, θεω¬ 

ρούμενη εν συνολω υπό ιστορικήν έποψιν, οδηγεί όσον έλάχισται σύγχρονοι 

πηγαί εις τήν πλήρη άπεικόνισιν εποχής ταραχώδους οία ύπήρξεν ή περίοδος 

ήτις προηγηθη και ήκολούθησε τήν μοιραίαν διά την αυτοκρατορίαν έν Μαν- 

τζικέρτ ήτταν τού 1071. Οδηγεί διά τών είδικοίν δεδομένοι κειμένου προο- 

ριζομένου αύστηρώς διά μοναστικήν χρήσιν, εις τήν σύλληψιν καί διάκρισιν 

τών ευρυτεροον πλαισίων εντός τών οποίων διεμορφώθησαν αί πολιτικαί καί 

κοινωνικαί συνθήκαι τής περί ής ό λόγος χρονικής περιόδου. 

Ό Άρμενογεωργιανός Γρηγόριος Πακουριανός3 άνήκεν εις τήν κατη¬ 

γορίαν τών εξ επαγγέλματος στρατιωτικών. 'Ο πατήρ του ήτο αρχών τών αρ¬ 

χοντιάν 4, διετηρει δηλαδη τον τίτλον τον όποιον έφερον οί Αρμένιοι ήγεμόνες 

Θησ. 2, 193ο-36, σσ. ”, 9. Στίλπωνος Π. Κυριακίδου, Βυζαντιναί μελέται 

Π-ν, έν Θεσσαλονίκη 1939, σσ. 263-264. Κ. Μ υ ρ τ ί λ ο υ Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, Τά 

ξενοφανή τής Φιλιππουπόλεως ονόματα. ΕΕΒΣ ΙΤ', 1940, σσ. 264 - 265. 

1. Π. Κ α ρ ο λ ί δ ο υ, Τό Τυπικόν τής Μονής Πετριτζου, "Ελληνες καί ’Ίβηρες, 

Παναθήναια ΙΑ', 1906, σ. 331. Κ ω ν σ τ. Άμάντου, ένθ’ άνωτ., σ. 252. 

2. Πρβλ. Δικαίου Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Μοναχικός βίος καί γλώσσα, ΕΕΒΣ 
ΜΑ', 1974, σσ. 243 - 258. 

3. Περί τής διφορουμένης καταγωγής, άρμενικής ή ίβηρικής του Π. πολλά έγράφη- 

σαν εν οΐς βλ. Κ. Κ 3 1 ϊ £ ΐ ό, ένΟ’ άνωτ., σ. 387. Τήν καλυτέραν ερμηνείαν επί του θέμα¬ 

τος, νομίζω, έδωκε προ πολλοΰ ό Ν. Μθ,ιτ: ό Π. κατήγετο έκ Τθ-Ο-ΚΙ&ΐ'όζθΙΐ τής Αρμενίας. 

Ότε κατά τόν 11ον αί. ή περιοχή έγένετο ίβηρική, οί έν αυτή Αρμένιοι Χαλκηδονΐται διε- 

τηρησαν μεν την άρμενικήν γραφήν, άλλ’ έθεώρουν εαυτούς ώς έκ γεννήσεως ’Ίβηρας, 

βλ. Ν. Μ α γ γ, ένθ’ άνωτ., σσ. 20 - 25. Πρβλ. Ι{. Ν. Υ 11 ζ ό 3 δ Ιι ί & η, ένθ’ άνωτ., 

σσ. 154 κέξ. 

4. Ρ. 1,20, 43,12-13. Πρβλ. Κωνστ. Πορφυρογ. Βο αάιη. ΐτηρ. (Μοι\ - ^ηΐί.) σ. 

198, 44,0 κέξ.— Π. Κ α ρ ο λ ί δ η ς, ένθ’ άνωτ., σ. 291. 
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προ τής προσαρτήσεως τής Αρμενίας είς τήν αύτοκρατορίαν. Ό αδελφός του 

διετέλεσε μάγιστρος 1 καί έτερος συγγενής του τοπάρχης 2, είδος άνεξαρτήτου 

περιφερειακού ήγεμόνος υπό τήν βυζαντινήν επικυριαρχίαν. Ό ίδιος μ,αρτυ- 

ρείται τώ 1074 άρχηγός μισθοφορικού στρατού, δονξ 3, είς Κάρς καί Θεο- 

δοσιούπολιν — Κάριν τής Αρμενίας. Διέτρεξε πάντα τά πεδία τών μαχών 

είς Ανατολήν καί Δύσιν : εν τε τοϊς εώοις καί τοίς έσπερίοις 4, διά νά συντρί- 

ψη τούς εχθρούς τής αύτοκρατορίας καί τής χριστιανικής πίστεο^ς : τους αντι¬ 

τασσόμενους ού μόνον τή 'Ρωμανία άλλα καί παντί τω γίνει τών χοιστιανών δ. 

Οί αύτοκράτορες Μιχαήλ (Ζ' Δούκας), (Νικηφόρος) Βοτανειάτης καί Αλέ¬ 

ξιος (Α' Κομνηνός) άντήμειψαν αύτόν διά τάς στρατιωτικάς του υπηρεσίας 

δι’ εύεργεσιών καί δοιρεών Γ’. 

Μετά την κατάληψιν τής Ανατολής υπό τών Τούρκων ή δραστηριότης 

του ΙΙακουριανοΰ περιωρίσθη είς τήν Δυτικήν περιοχήν τού Βυζαντινού κρά¬ 

τους, είς τά εσπέρια 7, ένθα τώ 1081 έτυχε παρ’ Αλεξίου Α! τού Κομνηνοΰ 

άνωτάτης στρατιωτικής διακρίσεως, δηλωτικής ταυτοχρόνους τής μετατοπί- 

σεως τής πολεμικής του δράσεως : έπωνομάσθη μέγας δομέστικος τής 3ν- 

σεως 8. Είς όλας τάς μάχας είς τάς οποίας ελαβε μέρος τό^ ήκολούθουν κατά 

1. Ρ. 11,25-26 , 40,34. Πρβλ. Κωνστ. ΙΙορφυρογ. Ββ 3άιιΐ. ΐτηρ. (ΜοΓ.-ίβηΙί.) άπό 

σ. 206, 45,50 κέξ — Ν ϊ ο ο 1 3. 5 Ο ί 1ι ο η ο ητ ΐ <1 β 3, Εθδ Ιϊδΐοδ άβ ρΐ“βδβ3ηοθ όγζ&η- 

ϊ.ίηβδ όθδ IX® βΐ X6 δίθοίβδ, Ρ3Πδ 1972, σ. 294. Κ. Ν. Υ υ ζ Β 3 δ ίι ί 3 η, ένθ’ άνωτ., 

σσ. 164 κέξ. 

2. Ρ. 11,1·;. Πρβλ. Κεκαυμένον (έκδ. Β. \\Γ3δδ)1ίβ\νδΙίγ - V. ίοπίδίβά, Πετρούπολις 

1896) σσ. 24,22 , 26,ιι καί άλλαχοϋ. — Ρ 3 υ 1 Ε β τη β γ 1 β, Ρι*ο1θ£θτηβηβδ 3 ιιηβ βόϊ- 

Ιίοη 0ΓΪΐϊ<ιιιβ βί οοιηΐϊίβηΐββ <3βδ «Οοηδβίΐδ βί. Κέοΐίδ» δβ ΚέΙε3ΐΐϊηβηο8, Βηιχβΐΐβδ 1960. 

σσ. 80 - 81. Η ό 1 β η ο Α Ιι τ \ν 6 ί! β ΐ, Βγζβηοθ β! 13 ιτιβΓ, Ρ3Πδ 1966, σ. 56. 

3. Ρ. 13,15. Πρβλ. Κεκαυμένον..., σ. 96,ο. — Στίλπωνος Π. Κ υ ρ ι α κ ί- 

δ ο υ, ένθ’ άνωτ., σσ. 53 - 54. Η β 1 β η β Ο-1 γ Ιί 3 ί ζ ΐ - Α Β γ \ν β Π 6 γ, ΚθοΙιβΓοΙιβδ 

δαΓ 1’3(1ιηίηίδΙΡ3ΐίοη όβ ΡβιτιρΐΐΌ όγζαηΐίη 3ΐιχ IX6 - ΧΙε δίβοΐβδ, ΒΰΗ 84, 1960, σ. 35. 

Ν. ΟΠεοηοΐϊΐΐάόδ, Ε’οι·£'3ηΐδ3ΐϊοη. <3β 13 ίΤοηίϊβΓβ οπβηίΜβ άβ Βγζ3Π06 αυχ Χ° - 

XI® δΐθΐβδ βΐ Ιβ ΐ3ΜΠίοη <3β 1Έδ00Γϊ3ΐ. ΑοΙβδ όιι XIV0 Οοη^έδ ϊηΐβπι. άβδ Εε Βγζ. 

(Βιΐ03Γβδί 1971) 1974, σ. 301. Κ. Ν. Υ ιι ζ ό 3 δ Ιι ΐ 3 η, ένθ’ άνωτ., σσ. 167 - 168, 175. 

4. Ρ. 9,16-17. Περί τής χρήσεως τού 'Εφα ή "Εως προς δήλωσιν τής Ανατολής 

καί Έϋπέρα ή Εσπερία προς δήλωσιν τής Δύσεως, βλ. Κωνστ. I. ’Α μ. ά ν τ ο υ, Άνα- 

τολή-Δύσίς, Ελληνικά 9, 1936, σσ. 33 - 35 (= Γλωσσικά μελετήματα, έκδ. τής έν Άθή- 

ναις Επιστημονικής Εταιρείας, άρ. 2, σσ. 414-416). 

5. Ρ. 14,14-15. Περί τών συγγενών καί συντρόφων τού Π.: άπαντες γάρ διά ξίφους 

καί χειρός τών τοϋ θείου σταυρόν εχθρών και τής 'Ρωμανίας τά εαυτών έκένωσαν αίματα, 

Ρ. 9,22-24. — Βλ. Κωνστ. I. Άμάντου, Ρουμανία, Ελληνικά 6, 1933, σσ. 231 - 236 

{= Γλωσσικά μελετήματα..., σσ. 386 - 391). 

6. Ρ. άντιστοίχως 54,17,26 , 54,29, 14,ίο. 

7. Ρ. 12,18. Κατέλαβον τά έσπέρια, Ρ. 8,14. 

8. Ρ. 1,2,19, 8,7, 56,12, 57,12,18. Πρβλ. Μ ϊ 1ε 1. - Μϋ 11., χ\.Β. VI, σ. 5,ι,ΐ3 

(1073).— Η ο (1. Ο υ ϊ 11 3 η δ, Εβ ι^ηό άοπίθδίΐοβΐ 3 Βγζ3ηοβ, Εοόοδ ΘΌπθηί. 37, 
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τήν συνήθειαν της εποχής, άφ’ ενός μέν οί συγγενείς του. αφ ετερου δέ παντες 
οί έμπιστοι άνθρωποί του, ήτοι στρατιώται, δούλοι και έτεροι εξ αύτου ωσαύ¬ 

τως έξαρτώμενοι. Νομίζω ότι αί έκφράσεις «πλήθος των ύπ’ έμέ» ή «άνθρω¬ 

ποί μου))2, «ένθέω αγάπη έκδουλεύοντες)) 3 είναι ισοδύναμοι καί έχουν γενι¬ 

κήν σημασίαν. Μέ όλους τούς εμπίστους αύτου έγνώρισε τήν αιχμαλωσίαν 
πεσών εις χεΐρας των άλλοπίστων: εις χεΐρας εθνών 4 καί μέ αυτούς άνεζήτη- 

σε τήν γαλήνην εις τήν Μονήν Πετριτζοΰ, εις Φιλιππούπολιν ητις κατ’ έκεί- 

νους τούς χρόνους ήτο κέντρον τής δραστηριότητος των Παυλικιανων : κατα 
το άνίδρντον έθνος των οίκονντων το θέμα Φιλιππονπολεως Εις τν)ν Μονήν 
ταύτην ένθα συμφώνως προς μαρτυρίας υπήρχε πυρήν μοναστικής ζωής 
προ τού 1083 β, έτους συντάξεως τού Τυπικού, ό Πακουριανός προσέφερεν 6χι 
μόνον τήν προσωπικήν του περιουσίαν, άπόκτημα τής στρατιωτικής αύτου 
σταδιοδρομίας, άλλα καί τήν περιουσίαν τοΰ'άδελφοΰ του, χρήματα καί κτή¬ 

σεις έν Μακεδονία καί Θράκη. Έκ των μεγάλων άξιωμάτων τά όποια κατέ- 

λαβεν ό ίδιος εις Ανατολήν καί Δύσιν άπέμειναν χρυσόβουλλα δηλωτικά όχι 
άπλών τιμητικών διακρίσεων, άλλα άποδεικτικά τιμίας άσκήσεως έκάστου 

αξιώματος : χρυσόβουλλα άθωώσεως πράξεως 

1938 σσ 53- 64 V I, &. ιι γ β η ί, Εβ ^Γ»η<1 (ΙοτηβδΙίοαΙ. Νοί,βδ οοιηρΙβΓΩθηΙδίΓβδ, 
αυτόθι, σσ. 65 - 72 (Έπανέκδοσις : Κ ο ά. Ο ιι Π 1 8 η ά, ΚβοΙιβΓοΙτβδ βιΐΓ Ιθβ ίωΜη- 

Ιΐοηδ Ιιγζ&ηίΐηοδ I, ΒβΓίΐη - Ατη3ΐ0Γ<ΐ8ΐη 1969, σσ. 405-425). Κ. Ν. Υαζ1>8- 

8 Ιι ΐ 8 η, ένθ’ άνωτ., σ. 168. ^ 
1 Ρ. 9,15. Πρβλ. Ιΐΐδ θ8600Γ0Πΐ8ηΐ1πι (έπιμ. Τω. και Παν. Ζεπου) 5, σ. ου-*,ΐ8. 

2. ρ" 6μ3, 9,19, 11,5, 37,30, 39,ι, 45,5 , 45,21, 55,20. Πρβλ. Τυπικόν Αθανασίου 
(περί τό 970) έν Ρ Η. Μ β γ β γ, ϋΐβ Η&υρίαρίιαηάβη ίϋΓ <Βθ 0-θδθΙιΐοΜβ άβτ ΑΟιοδ- 

Μοδίβρ, Πθΐρζΐ£ 1894 (άνατύπωσις 1965), σ. 104,3-4. Κωνστ. Πορφυρογ. Όβ^βΤ., Βοηη, 

I σ 269 5-6. — Περί των «άνθρώπων» διάφοροι έρμηνειαι : V. Α. Α Γ 11 ί ί υ η ο ν 8, ενθ 
άνωτ., α β ο Γ £ ο Ο δ ί Γ Ο 2 ο ρ δ 1* γ, ΤΚβ 8ΓίδΙοοΓ8ογ ίη Βγζ8ηίίαΐη, Πυιη1)8Ρΐοη 

Οβίίδ ΡδρβΓδ 25, 1971, σσ. 12-16. 

3. Ρ. 9,21. 
4. Ρ. 9,20. Πρβλ. Τυπικόν Τωάννου Τσιμισκή (972) έν Ρ Ιι. Μ θ γ β Ρ, ενθ 

άνωτ., σ. 148,32. Κεκαυμένον. . ., σ. 10,13 καί άλλαχοϋ. - Ραηΐ Ββηιβρίβ, Ργο1θ§Ό- 

τηβηβδ..., σ. 80. . 
5. Ρ. 9,7-8. Οί υπό Τσιμισκή έγκατασταθέντες εις Φιλιππούπολιν Παυλικιανοι, 

σύμμαχοι των ’Βυζαντινών κατ’ άρχάς, ταχέως κυρίαρχήσαντες τής περιοχής προέβαινον 
εις έχθρικάς κατά των όρθοδόξων ένεργείας. Ή Άννα Κομνηνή τούς άποκαλει άποστάτας 
(Βθΐέ) II, σσ. 44,2. Βλ. Ί ω ά ν. Ε. Αναστάσιο υ, Οί Παυλικιανοι. Ή Ιστορία και 
ή διδασκαλία των άπό τής έμφανίσεως μέχρι των νεωτέρων χρόνων, Άθήναι 1959 ( Εταιρ. 

Θρακ. Μελ. 75), σ. 111. . , 
6. Ν. Μ & γ γ, ένθ’ άνωτ., σ. 17. Α. δ 8 η ΐ ά ζ β έν ΙδΙΟΓΪίβδΙα ΡκξΙβά 24, 

1958, σ. 102. 
7. Άβώακης πράξεως, Ρ. 54,19-21, 55,3.Άθώωάις θέματος, Ρ. 55,15. Πρβλ. Ιιΐδ 

ΟΓ&βοοΓοηι&ηυΐΏ..., 5, σ. 65,24 κέξ.— Ηβΐόηβ Π 1 γ Ε 3 I ζ ι - Α Ιι ί* ·\ν β 11 θ γ, Εβ- 

οΙιβπΛβδ δορ 1’8άτϊΐίηϊδίΡ8ϋοη..., ΒΟΗ 84, 1960, σσ. 86 - 87. Ρ. Β 6 πι β γ I β - Α. 

3-5-1979 
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Διά τής έν τώ Τυπικώ χρησιμοποιούμενης ορολογίας προς εντοπισμόν ή 
προσδιορισμόν κτήσεων τού Πακουριανοΰ καθίστανται εμφανείς χαρακτηρι- 

στικαί τινες μορφαί τού επαρχιακού διοικητικού καί κοινωνικού συστήματος. 

Έν πρώτοις πρέπει νά σημειωθή οί οροί θέμα καί βάνδον δεν έχουν πάντοτε 
συγκεκριμένην διοικητικήν σημασίαν πολιτικήν ή στρατιωτικήν, άλλά τί¬ 

θενται ώς γεωγραφικοί προσδιορισμοί δηλωτικοί περιοχής έν γένει. Ουτω 
διακρίνονται παράλληλοι καί ισοδύναμοι έκφράσεις : θέμα της Φιλιππονπό- 

λεως 1 - έν τοϊς όρίοις τής Φιλιππονπολεως 2. Κατά τήν τοποθεσίαν τον βάν¬ 

δον Μοσννονπόλεως 3 - έν τοϊς μέρεσι τής Μοσννοπόλεως 4. 

Οί συχνάκις άπαντώμενοι τύποι κάστρον καί χωρίον έχουν διαφόρους 
σημασίας. Άλλοτε ταυτίζονται : κάστρον ήτοι τό χωρίον τό έπονομαζόμενον 
Πετριτζός 5. Άλλοτε κάστρον δηλοΐ τό οχυρόν οικοδόμημα : χωρίον τό έπο¬ 

νομαζόμενον Στενίμαχος συν τοϊς παρ’ έμοϋ κτισθεϊσιν έν αντω δυσι κά¬ 

στρο ις 6. Άλλου ή έννοια κάστρον είναι εύρυτέρα τής έννοιας χωρίον : τό 
κάστρον τό όνομαζόμενον Βάνιστα (γραπτέον Βάνισκα) συν τή βρνσει και 
τοϊς λοιποϊς αυτόν πάσι χωρίοις 7. Όπωσδήποτε κάστρον προς δήλωσιν οχυ- 

ράς έν γένει θέσεως, μνημονεύεται πολλάκις μεταξύ των άναφερομένων κτή¬ 

σεων. Έν τω Τυπικώ ωσαύτως άναφέρονται λεπτομερώς πάντα τά κτήματα 
του Πακουριανοΰ τά όποια έδόθησαν εις αυτόν οχι υπό ορούς άλλά διά νά δια¬ 

θέτη καί εκμεταλλεύεται αύτά, κληρονομικοί δικαιώματι κατά τήν θέλησίν του, 

ώς κτήματα πατρικής κατασχέσεως 3. Οΰτω μνημονεύονται άγροι9 -άγρίδια 10 

Ο ιι ϊ 11 ο ιι - Ν. δνοΓοηοδ-ϋ. ΡαραοΙίΓγδδ&ηίΙιοη, Αοίβδ (Ιβ Εαντα, 

Ιβχίβ, Ραπδ 1970, σ. 231. 

1. Ρ. 9,7-8, 10,8. Περί τής γεωγραφικής σημασίας τού όρου θέμα βλ. Η ό 1 β η Ο 
Ο 1 γ Ιι 8 I ζ ΐ - Α Ιι ι* νν β ί 1 β γ, Κβοΐιβί’οΐιβδ δΐΐΓ Γ&άπήηίδίΓαΜοη..., ΒΟΗ 84, 1960, 

σσ. 79 - 80. 

2. Ρ. 21,25-26. 

3. Ρ. 10,32. 

4. Ρ. 21,26. 

5. Ρ. 10,8-9. Πρβλ. καί: εντός του κάστρου Μοσυνονπόλεως, Ρ. 11,6, ΙΙ,ιο-π, εντός 
όέ τον κάστρου τον Περιθεωρίον, Ρ. 11,Η-ΐ5. Εντός τον κάστρου τής Ραιδεστον, Διάταξις 
Άτταλειάτου (1077), Μ ί Ε Ε - Μ ϊί 11., Α.Π. λΓ, σ. 297,5. 

6. Ρ. 10,17-19. Πρβλ. καί : οικοδομής κάστρων, Ρ. 55,6. 

7. Ρ. 10,26-27. Πρβλ. καί : των δέ προειρημένων κάστρων τε και χωρίων και προα¬ 

στίων απάντων, Ρ. 13,8*4. Έάν εις Ιδίαν χώραν κάστρα τυχόν ή χωρία έχης, εΐ δέ έν αυ- 

τοίς τοπάρχης, Κεκαυμένος...., σ. 76,16-17. 
8. Ρ. 10,5,15. Πρβλ. τήν εαυτόν κατάσχεσιν άψορίσας <5ίά τό άνενόχλητον, 1 ιΐδ Οτ80- 

00Γ0ΓΩ3Π1ΠΤ1..., 1, σ. 216,10. 

9. Ρ. 10,10-14,20, δΐ,ιι. Πρβλ. ίυδ θΓ30θθΓθΐϊΐ8ηυηι..., 5, σσ. 495,14-15, 506,3-9. 

10. Ρ. ΙΟ,ιο, ΐ9, 27, 12,25, 33, 38,1. Πρβλ. Ε γ. Ό ό 1 §■ β γ, Αιΐδ άβη 8οίΐ3ίζΙί3ΐηιηθΜΐ 
Πβδ Ιιοΐίψοη ΒθΓβ-θδ. ΤβχίΜηά., Μυηοίιβη 1948, σ. 101, άρ. 35,34 (1079). — Μ ϊ ο Ιι β 1 

Έπετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ’ 22 
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Γ 

(άγροτικαί εγκαταστάσεις), γή νομαδιαία1 (βοσκότοποι), χωραφιαϊα -- χω¬ 

ράφια 3 - γή αρόσιμος 4 - τόπια των χωραφίοιν 5 (διάφοροι εκτάσεις προς 

καλλιέργειαν), άπαντα καλλιεργούμενα υπό παροικίανβ (καλλιεργητών 

προσηρτημένων εις την υπηρεσίαν του κατόχου τής γης). Οί παροικοι 

είναι ήναγκασμ,ένοι νά πληρώνουν φόρους καί να προσφέρουν υποχρεωτι¬ 

κήν εργασίαν εις τον άρχοντα (επήρεια ύπερεπήρεια, αγγαρεία 8, δουλεία 9). 

Είναι εγκατεστημένοι εις αγροτικούς συνοικισμούς, προάστια 10, παροικοτόπια 11, 

ένθα εγκαθίστανται επίσης έργάται μίσθιοι 12 (έμμισθοι) εργαζόμενοι εις τα 

κτήματα. Ή Μονή είναι αντοδέσποτος, αυτεξούσιος 13 ήτοι άπηλλαγμένη πάσης 

παρεμβάσεως των εκκλησιαστικών αρχών, αλλά ανεξάρτητος καί πάσης 

Ε> β η δ ΐ ο 5, Οοηίρΐθαίΐοηδ ά ΓβΙαάβ άβ Γ&άτηϊηίδΐΓ3.ίϊοη Ιοβ&ΐβ άαηδ ΓβιηρΐΓβ Ιογ- 

ζΛηίίη, Πεπραγμένα τοϋ Θ' Διεθν. Βυζαντιν, Συνεδρ. (1953), περ. Ελληνικά, Παράρ¬ 

τημα άρ. 9, Άθήναι 1956, σ. 355. 

1. Ρ. 13,31. Πρβλ. Ρ. Ε β πι β γ 1 β - Α. Ο ιι ί 11 ο ιι - Ν. 8 ν ο γ ο η ο 8 - θ. Ρ 3- 

ρ 9. 0 1ΐ Γ γ δ 5 9. η 11ΐ ο υ, ένθ’ άνωτ., σ. 160, άρ. 20,55 (1016). 

2. Ρ. 11,ΐ3. Πρβλ.: χωραφιαϊοι τόποι. Εΐ'ίΐηοίδοο Τ γ ί η. ο Ιι β γ &, δγΙΙ&Ειίδ 

£Γ£ΐ60&ΐΊΐιη Γηβϊϊΐ1)Γ&η3Γυπι..., Νβαροΐί 1865, άρ. XII, σ. 11 (1000). 

3. Ρ. 11,9. Πρβλ. ΜΠίΙ. -Μ« 11., Α.Ε). VI, σ. 6,15 (1073). — Κ ω ν στ. I. 

Αμάν του, Γλωσσικά περίεργα, Νέα Εστία 55, 1954, σ. 8 (= Γλωσσικά μελετή- 

ματα. . ., σ. 545). 

4. Ρ. 13,31. 

5. Ρ. 11,9,13,12,30. Πρβλ. Τυπικόν Αθανασίου, έν Ρ 1ΐ. Μ 6 γ β Γ, ένθ’ άνωτ., 

σ. 105,18. — Βλ. καί Σ τ ί λ π ω ν ο ς Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, ένθ’ άνωτ., σ. 274. 

6. Ρ. 13,29, 42,7, 48,ιι, 49,5-β,ιι, 51,23. Πρβλ. Μ ϊ Κ 1. - Μ ϋ 11., Α.Γ). V, σ. 

3,4-5 (1045), σ. 7,12-14 (1051). 

7. Ρ. 3,24 , 36,26, 48,12. Πρβλ. Τυπικόν Κωνστ. Μονομάχου (1045) έν Ρ Ιι. Μ 0- 

Υ β Γ, ένθ’άνωτ., σσ. 151 - 152. Μ ί Ε 1. - Μ1Ϊ11., Α.Ό. VI, σσ. 20,19, 21,4 (1079) και 

’Έ ρ α ς Λ. Β ρ α ν ο ύ σ η, Πατμιακά. Χρυσόβουλλον Νικηφόρου του Βοτανειάτου ύπέρ 

τής έν Στροβίλω Μονής του Προδρόμου (1079), ΕΕΒΣ ΛΓ', 1964, σσ. 61,19, 62,36. 

8. Ρ. 9,29. Πρβλ. Ρ γ. I) 6 1 £ β γ, Αιΐδ άβη βοΙι&ΙζΙί&ιηηιβΓη..., σ. 26, άρ. 1/2,34 

(1082). 

9. Ρ. 20,32, 26,33, 48,12. Πρβλ. Ρ γ. Ό δ 1 £ β ρ, Αυδ άβη δοΐι&ΐζΐί&τηΐϊΐοπι..., 

σ. 102, άρ. 35,90-91 (1079). 

10. Ρ, ΙΙ,ι, 12, 13,4, 41,8. Πρβλ. Μ Πεί. - ΜϋΠ., Α.Ό. VI, σ. 12,32 (1073). Ρ γ. 

ϋ ο 1 £ θ γ, Ββίίτ&£β ζαρ ΟοδοΙιΐοΜβ άβΓ Βγζηηΐϊηίδοΐιβη Ρϊη&ηζγθΓν\'&11ιιιΐ£..., Βγζ&η- 

Ιΐηΐδϊιβδ ΑροΜν 9, 1927, σ. 115,39-42 —Μ. Όβηάί&δ, ένθ’ άνωτ., σ. 354. 

11. Ρ. 51,16. Πρβλ. Μ Πί 1. - Μ ϋ 11., Α.Ό. VI, σ. 1,8 (1073). 

12. Ρ. 42,7. Πρβλ. Μ ι -/. Γ ο ύ δ α, Βυζαντινά έγγραφα τής έν ’Άθω ίεράς Μονής 

του Βατοπεδίου, ΕΕΒΣ Γ', 1926, σ. 122,29 (1080). 

13. Αύτοδέσποτος, Ρ. 37,21. Αυτεξούσιος, Ρ. 37,4,20. Πρβλ. Μ ϊ 1ί 1. - Μ ϋ 11., 

Α.Ό. VI, σ. 20,13-14 (1079) καί Έ ρ α ς Λ. Β ρ α ν ο ύ σ η, ένθ’ άνωτ., σ. 61,14-15. Περί 

του ορού αντοδέσποτος βλ. Ί ω ά ν ν ο υ Π. Τ σ ι κ ν ο π ο ύ λ λ ο υ, Κυπριακά Τυπικά, 

Λευκωσία 1969 (έκδ. Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών), σ. 108. 
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κοσμικής έξουσίας, ελεύθερα από παντοίων αρχοντικών προσοδπων και κεφα¬ 

λών εκπροσώπων, έν προκειμένω, επαρχιακής διοικήσεως. 

Ό Πακουριανός έξησφάλισε διά τήν Μονήν φορολογικήν άπαλλαγήν, 

δηλουμένην διά τών όρων έξκουσία 2, λογίσιμον, λογισθήναι3 ώς καί τίτλους 

κυριότητος άναγραφομένης τής συναφούς ορολογίας έκ της οποίας σημειοΰ- 

μεν : περιοχή 4 (όρια), περιορισμός 5 (περιγραφή τών ορίων), διακράτησις 6 

(δικαιώματα άλλα καί υποχρεώσεις τάς οποίας συνεπάγεται ή ιδιοκτησία), 

Ισοκώδικον7 (άντίγραφον επισήμου νομικής πράξεως δυνάμενον νά χρησι- 

μεύση καί ώς τίτλος ιδιοκτησίας), ενστατος (κύριος) κα[υποκατάστατος8 

κληρονόμος, λίβελ.λοι9 (έπίσημα έγγραφα άγοραπωλησιών, άγωγών κ.λπ. 

συντασσόμενα υπό λιβελλησίων), λ.ηγάτον - λεγάτον 10 (διά διαθήκης δωρεά). 

1. Ρ. 15,8,15. Αρχοντικό πρόσωπα, πρβλ. Τυπικόν Ίωάννου Τσιμισκή (972) έν 
Ρ Ιι. Μβγατ, ένθ’ άνωτ., σ. 141,9. Γ γ. Ό δ 1 £ β γ, Αιΐδ άβη Βοΐΐδίζΐί&ηιιιιβηι..., 
σ. 102, άρ. 35,58-59 (10 79). Κεφαλαί, πρβλ. Κεκαυμένον..., σ. 69,18, 24. — Βλ. καί Η ό-, 
1 β η β Α Η γ \ν 6 ί 1 θ γ, Βγζ&ηοβ βί 1η ιηβΡ..., σ. 193, σημ. 4. 

2. Ρ. 54,21. Πρβλ. Ε γ. Ό ό 1 £ 6 γ, Αιΐδ άβη δοΙιηΙζΕ&ιηηιβΡη..., σ. 155, άρ. 56,1-3 

(995). ΜΠίΙ.-ΜαΠ., Α.Ό. V, σ. 7,ι6-ΐ7 (1051). — Ρ β I β γ £ Ιι 3 γ & η ΐ δ, Τΐιβ 
ηιοηηδίίο ρρορβΓίΐβδ αηά ίΐιβ δίεάβ ϊη ΙΙιβ Βγζ&ηίίηβ ΕηιρΪΓβ, ΌυηιβηΓίοη Ο&ΐίδ 
ΡηρβΓδ 4, 1948, σσ. 65 - 66 (= ναποηπϊΐ Ηβρρΐηΐδ, Εοηάοη 1973,1). 

3. Ρ. 10,6. Λογίσιμον πιττάκιον, Ρ. 56,4-5. Λογισθήναι, Ρ. 55,26. Πρβλ. Γ Γ. Β δ 1- 

£ β γ, Ββίίρ&£β..Βγζ&ηΙίηΐδοΚθδ ΑΓβΙιίν 9, 1927, σ. 117,ι κέξ. καί αυτόθι, σσ. 144 - 

147. — Π. Οδ ίΓθ£θΡδ1ιΐ], Ροιιρ 1’ΙιίδΙοΐΓβ άβ ΓίηιιηιιηίΙβ & Βγζ&ηοβ, Βγζ&ηΐΐοη 

28, 1958, σσ. 180 - 183. 
4. Ρ. 10,14-15, 24,28, 30, 11,2, 20-21, 12,25. Πρβλ. Ε ρ. Ό ό 1 £ β γ, Αιΐδ (Ιβη δώιαίζ- 

ΕηηπηβΓη..., σ. 274, άρ. 103,14 (1015). 

5. Ρ. 10,ΐ7, 25, 53,3. Πρβλ. \ν. Ε β £ β 1 - Ε. Κ ιι γ ί ζ - Β. Κ ο γ ά I) 1 θ ν, ΑοΙβδ 
άβ Ζθ£Γ&ρ1ιου, ννρ XIII, 1907, Παράρτημα, σ. 2,21-22 ( 9 8 0). Αυτόθι, σ. 5,43 κέξ. 

(1023 ή 1038). 

6. Ρ. 10,15, 24, 28-30, 11,2, 38, 21, 12,26, 49,9. Πρβλ. Ε. Ρ 6 ί ί ί - Ε Θ £ β 1, 

ΑοΙβδ ά’Εδρίιί£πιβηοιι, ννρ XII, 1906, Παράρτημα, σ. 4,25-26 καί ί η ο η η β 5 Ιθ- 

Γ ο γ ί, ΑβΙβδ ά’Εδρ1ιί£ϊϊΐβηου, ίβχΐβ, Ρ&ρΐδ 1973, σ. 48, άρ. 3,21-23 (1040 - 41;). 

Αρχαία διακράτησις πρβλ. Ε. Ρ β I ϊ 1. βί Β. Κ ο γ 3.1) 1 β ν, ΑοΙβδ άβ Οΐιϊΐηηά&ρ, 

ννρ XVII, 1911, Παράρτημα, σ. 1,11-12 (1009). 

7. Ρ. 55,33-34. Πρβλ. Ι&οηυθδ Ε β ί ο ν I, ένθ’ άνωτ., σ. 52, άρ. 4,3, 53,21-22 

(1078).— Ν ί ο ο 1 & δ Ο. 8 ν ο γ ο η ο 8, ΕβοΕβΡοΚβδ βιιγ 1β ο&άηδίρβ Ιογζ&ηϋη. .., 

ΒΟΗ 83, 1959, σσ. 58 - 59 (= ν&ρΐοηιιη ΕβρπηΙδ, Εοηάοη 1973, III). 

8. Ρ. 12,34, 36,32. Πρβλ. άιΐδ ΠρηβοοΓΟίηηηιπη.. ., 6, σ. 153,ιι καί Αυτόθι 7, 

σ. 444,2-3 κέξ. 
9. Ρ. 54,25. Πρβλ. άυδ ΟρηβοοΓοηιηηιπϊΐ. .., 1, 243,28. Διάτ. Άτταλ. Α.Γ). Λ7, 

315,ι3-ΐδ. Ε ρ. Β δ 1 £ β γ, ΒβϊΗέί^β. .., σ. 114,19-21. — Κ. Ε ά. ΖηοΙιηΓΐη νοη 
Εϊη£βη11ΐ3.1, Οβδοίηοΐιΐβ άββ £ΡΪ6β1ιΐδβ1ι - Γόιηϊδοΐιβη ΗβοΜδ, άρίΐΐβ Αυίΐ. ΒβΓίίη 
1892, σσ. 394, 401. Νΐοοίαδ ΟίΕοηοηιίάβδ, Εβδ Ιίδίβδ άβ ρρόδβηηοβ. . ., 

σσ. 115, 322. 
10. Ρ. 12,28, 13,ι, 36,80, 39,4. Πρβλ. .Ιιΐδ Ορ^βοοΓΟίη&ηιιιη.. ., 3, σ. 116. Λόγφ 

λεγάτου : Ε γ. Τγ ϊ η ο Ιι β γ &, 8γ11&θιΐ3. .., άρ. XXIV, σ. 26 (1032). 
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Πρέπει, τέλος νά γίνη λόγος περί των πολυτίμων ειδών τά όποια. 6 Πακου- 

ριανός άφιέρωσεν εις τήν Μονήν. Είναι δέ ταϋτα ιερά βιβλία μετά πολυτελών 

καλυμμάτων άργυρών διαχρνσων καί επικολλήσεις πολυτίμων λίθων, βαρύ¬ 

τιμοι ιερατικοί καί βασιλικοί αμφιέσεις, ιερά κειμήλια καί σκεύη, εικόνες. 

Τάς ονομασίας των ειδών αυτών ανευρίσκει τις ιδίως εις τήν «’Έκθεσιν τής 

βασιλείου τάξεως» του Κωνστ. Πορφυρογεννήτου καί εις τήν Διάταξιν του 

Άτταλειάτου. Άναφέρονται εικόνες χειμενταϊ 1 (μετ’ ένθετων διακοσμήσεων), 

νλογραφίαι2 (εικόνες επί ξύλου), εικόνες σαροντψ 3 (ψηφιδωτοί) μετά άρ¬ 

γυρών περιψερίων4, άλλαξίματα5 πρεσβυτέρων (πολυτελή ιερά άμφια), 

έπιλώριχα όξνκάστωρα 6 - βλαττία όξνκάστωρα - βλαττϊν τρψλάττιον ' (βα¬ 

σιλικά πολύτιμα ενδύματα εις διαφόρους αποχρώσεις του πορφυρού), σφιγκτού- 

ρια8 (ίμάτια σφιγγόμ,ενα εις τήν μέσην διά ζώνης) δρακοντάρια μετά των 

άβψών αυτών9, σκεύη οικιακής χρήσεως : μονχροντια 10 (άγγεϊα οίνου), 

σκοντέλλια11 (πινάκια), χερνιβάξεστα 12 (λεκάναι μετά πρόχου προς νίψιμον) 

1. Ρ. 52,21-24. Χείμενϋις καί γύμευσις, Ρ. 14,ο, 53,28. Πρβλ. Διάτ. Άτταλ. Α.Ό. 

V, σ. 332,2.— Κ ω ν σ τ. I. Άμάντου, Γλωσσικαί παρατηρήσεις εις μεσαιωνικούς 

συγγράφεις, ΕΕΒΣ Β', 1925, σσ. 281 - 282 (= Γλωσσικά μελετήματα.. σ. 277). 

2. Ρ. 52,27-28. Πρβλ. Διάτ. Άτταλ. Α.Ό. V, 324,4. 

3. Ρ. 52,29. Πρβλ. Διάτ. Άτταλ. Α.Π. V, 324,13, 14 — Βλ. Άννας Μ α ρ α β α - 

Χατζηνικολάου, Ή ψηφιδωτή εικόνα τής Πάτμου, Δελτ. Χριστ. Άρχ. Έτ. Α' 

(1959),1960, σσ. 127 - 129. 

4. Ρ. 52,27 , 30. Πρβλ. Διάτ. Άτταλ. Α.Ό. V, σ. 324,13. 

5. Ρ. 53,27. Πρβλ. Κωνστ. Πορφυρογ. Όβ ΌβΓ. Βοππ I, σ. 641,7 κέξ.— Βλ. Φ α ί- 

δ ω ν ο ς Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Βΐΐ, σ. 21. 

6. Ρ. 53,20. Πρβλ. Έπιλώρικον : Κωνστ. Πορφυρογ. Όβ ΟβΓ. Βοηη. I, σ. 500,0 

καί II, Κβΐδ&β, Οοιη. &δ Οοηδί. ΡοΓρΚ σ. 583. Όξνκάστωρα — υφάσματα έκ τρι¬ 

χών κάστορος, χρώματος βαθέος πορφυρού. Πρβλ. κοντομάνικα οξέα, Κωνστ. Πορφυρογ. 

Όβ ΟβΓ. Βοηη I, σ. 641,ιι.— Βλ. Φαίδωνος Κ ο υ κουλέ, ένθ’ άνωτ., Βιι, σ. 37. 

•Περί υφασμάτων κατασκευαζομένων έκ τριχών κάστορος, Φαίδωνος Κ ο υ κ ο υ λ έ, 

ένθ’ άνωτ., ΒΐΙ, σ. 41. 

7. Ρ. 53,21-22. Πρβλ. Κωνστ. Πορφυρογ. Όβ ΟβΓ. Βοηη 1, σ. 470,18.— Βλ. Φ α ί δ ω- 

νος Κ ο υ κ ο υ λ έ, ένθ’ άνωτ., Βιι, σ. 40. 

8. Ρ. 53,20. Πρβλ. Καινστ. Πορφυρογ. Όβ ΟβΓ. Βοηη I, σ. 471,5.— Βλ. Κωνστ. 

I. Άμάντου, Γλωσσικά, ΒΖ 28, 1928, σσ. 21 - 22 (= Γλωσσικά μελετήματα. . ., 

σ. 293). Φαίδωνος Κ ο υ κ ο υ λ έ, ένθ’άνωτ., Τ', σσ. 293 - 294. 

9. Ρ. 53,32-31. Ή λέξις δρακοντάριον πρέπει νά έχη σχέσιν μέ τήνλέξιν δρα- 

κόντι = χονδρόν κηρίον, βλ. Κοσμά Βλάχου, Ή χερσόνησος του Αγίου "Ορους 

καί αί έν αυτή μοναί καί οί μοναχοί πάλαι τε καί νυν. Έν Βόλω 1903, σ. 162, σημ. 2. 

Πρβλ. καί" Η. Ρ β Γ η 0 I, ένθ’ άνοιτ., σ. 294. ’Λβήνα — ίμάς, λωρίον, πρβλ. Μ ΐ 1ί 1. - 

ΜϋΙΙ., Α.Ό. VI, σ. 5,34 (10 7 3). Δρακοντάριον, νομίζοι : πολυκήριον (κοινώς πολυκέρι). 

10 . Ρ. 53,58.·— Βλ. Φαίδωνος Κου κ ο υ λ έ, ένθ’ άνωτ., Ε', σσ. 154 - 155, 159. 

11. Ρ. 53,59. Πρβλ. Κωνστ. Πορφυρογ. Όβ ΟβΓ. Βοηη I, σ. 472,7. 

12. Πρβλ. Κωνστ. Πορφυρογ. Όβ ΟβΓ. Βοηη I, σ. 9,ιβ καί II, Κβΐδίιο..., 

σ. 61.— Φ α ί δ ω ν ο ς Κ ο υ κ ο υ λ έ, ένθ’ άνωτ., Ε', σσ. 184, 203. 
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κ.λ.π. Εις τό ίβηρικόν κείμενον προστίθενται καί έτερα είδη εκκλησιαστικά 

ώς καί είδη υαλοτεχνίας1. Πάσαι αί σχετικαί άναφοραί είναι πολύτιμοι διά 

τον μελετητήν ιδία τής εικονογραφίας καί μικροτεχνίας τού 11ου αί. 

4 

Ό Πακουριανός διά τού Τυπικού του εδωκεν άκουσίως, δίχως νά τό 

έπιδιώςη, χαρακτηριστικήν γενικήν εικόνα του πολιτικού και κοινωνικού βίου 

τών χρόνων του. 'Η γενική αύτη είκών συντίθεται ως ακολούθως, ώενοι ευ- 

γενεΐς εισέρχονται εις τήν πολιτικήν καί κοινοτικήν ζωήν τού Βυζάντιου και 

λαμβάνουν ένεργόν μέρος εις αύτήν 2. Τάσσονται εις την στρατιωτικήν υπη¬ 

ρεσίαν αύτοκρατόρων καί αμείβονται ύπ’ αυτών πλουσιοπαροχως. Αποκτούν 

ούτω σεβαστήν περιουσίαν κινητήν καί άκινητον. Αι κτήσεις αυτών εις τα 

άπολεσθέντα εδάφη τής Ανατολής αντικαθίστανται δι ετερων κτήσεων εις 

μεθοριακάς πόλεις τής αυτοκρατορίας 3. Οι καιροί είναι κρίσιμοι. Οι στρατιώ- 

ται - γαιοκτήμονες οφείλουν άνά πάσαν στιγμήν νά είναι έτοιμοι προς αντι- 

μετώπισιν τής άπειλής τών Σελτζούκων οί όποιοι έχουν ή$η προςενησει τε¬ 

ράστια ρήγματα εις τό άλλοτε πανίσχυρον κράτος. Δια τούτο δεν πρεπει ποτέ 

νά γίνουν άπόμαχοι. Αί παραχωρηθείσαι εις αυτους εκτάσεις γής ευρισκονται 

εις θέσεις όχυράς οπού κτίζουν νέα κάστρα και πυργους 4. Παραλληλως εκμε¬ 

ταλλεύονται τήν γήν ύποτεταγμένοι εις τό κοινωνικόν σύστημα τής εποχής 

τό όποιον ευνοεί τήν πρόσδεσιν μικροκαλλιεργητών εις την υπηρεσίαν πλου¬ 

σίων γαιοκτημόνων. Κατά τήν εποχήν όμως αυτήν είναι εύκολος η οδος η 

άγουσα άπό τής εγκοσμίου δόξης, τών άξιωμάτων καί τού πλουτου εις την 

αυστηρότητα τής μοναστικής ζωής. Ό ίδιος ό αύτοκράτωρ ενθαρρύνει τον 

μοναχισμόνδ. Παλαιοί άξιωματοΰχοι καί στρατιωτικοί περιβάλλονται το 

ράσον τού μοναχού. Μερικοί γίνονται ίδρυταί μονών. 'Η περιουσία αυτών 

άπηλλαγμένη βαρείας κρατικής φορολογίας μεταβιβάζεται εις τήν κυριότητα 

μονών αύτονόμων. Ούτω ιδρυτικά μοναστηριακά καταστατικα δεν θέτουν 

μόνον κανόνας μοναστικής ζωής, άλλα καθίστανται συναμα συμφωνητικά 

1. Μ. Τ & γ ο Η η ί 8 ν ί 1 ΐ, ένθ’ άνωτ., νοί. 144, Ιοιη. 4, σ. 46. 

2 . Ιν. Ν. Υ ιι ζ I) α 8 Ιι ί & η, ένθ’ άνωτ., σσ. 177 - 178. 
3. Πρβλ. 8 ρ β γ ο 8 V γ γ ο η ί δ, Τδβ δββΐίηβ οί Μβδίβν&Ι ΗβΠβηίδΐη ίη 

Λδΐη ΜίηοΓ οηδ Βιβ ρΓΟββδδ οί ϊδΐίπτιΐζ&ΐϊοη..., ΒβΗίβΙβγ, Εοδ Αη^βίβδ, Όοηόοη 

1971, σ. 229. 
4. Ν. Οΐίιοηοηιίδβδ, Τΐιβ δοηαϋοηδ οί οβ,δίΐβδ ΐη ίΐιβ Ι&δί ςιιαΓίβί οί 

ΐΠβ ΓΙΙΙι ββηίαΓγ, έν ΡοΙγβΐίΓοηίοη Εβδίδβΐιπίΐ ΚΓαηζ ΌοΙ^θγ. . ΗβίάβΙΚβι^ 1966, 

σ. 416. 
5. Πρβλ. Κ I ΐ β η η β 8 α γ % ο 1 ο £ ο δ, Ε& νϊβ άβ δεάηί Ογπΐΐβ 1β Ρΐιϊΐβοίβ 

ιηοίηβ δγζαηίϊη. Βυδδίδίο. Η^ίθ8τ&ρ1ιΐβ&, η° 39, ΒηιχβΙΙβδ 1964, σσ. 232 - 235, 

άρ. 9 - 13. 
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πρέπει νά είναι πάντοτε προσηλωμένοι εις την υπηρεσίαν του αύτοκράτορος. 

Βεβαίως δέν έλειψαν αί αποσκιρτήσεις καί αί προδοσίαι έκ μέρους τών ξένων 

αυτών 1 2 3 οί όποιοι εις αντάλλαγμα τών υπηρεσιών των έδέχθησαν την αύτοκρα- 

τορικην γενναιοδοίρίαν. Ό Πακουριανός οπωσδήποτε δέν ανήκει εις την κα- 

τηγοριαν αυτήν. Εις ειδικήν περίπτωσιν δέν έλησμόνησε την φυλετικήν του 

καταγωγήν αλλ έμεινε πιστός εις τήν αυτοκρατορίαν. Προοόρισε την Μονήν 

Πετριτζοΰ άποκλειστικώς δι’ ’Ίβηρας, έξέφρασε περί τών Ελλήνων χαρακτη¬ 

ρισμούς, μάλλον ταπεινωτικούς. Τρία έτη μετά τήν σύνταξιν του Τυπικού 

όμως έφονεύθη εις μάχην υπερασπιζόμενος τον Αλέξιον Κομνηνον4. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ 

Κατωτέρω σημειουνται παραναγνοόσεις καί παραλείψεις της έκδόσεοίς 

Μουσαίου (βλ. σ. 330 σημ. 1 καί 2). Διά X δηλούται τό άντίστοιχον χειρ. 

(1599) τής Βιβλιοθήκης «Άδ. Κοραής» Χίου. 

Μ 157,13 : έν ετει σωτηρία) μψψβ'φ, X 3,18 : έν ετει σωτηρίω ,αψ\β'φ 

— Μ 158,9: από την ανατολικήν, X 7,1 : άπό τήν ανατολήν — Μ 159,1-5: 

χωρίς νά εχωμεν κανένα έμπόδιον άπό τινα, X 9,4-7: χωρίς νά έχωμεν καμ- 

μίαν κοινωνίαν μέ καμμίαν κωμόπολιν και χωρίς νά έχωμεν κανένα έμπόδιον 

άπ δντινα — Μ 161,1-2: έξω τον μοναστηριού κατά χωρίς τήν άδειαν, X 

13,14-15: εξω τον μοναστηριού χο)ρις τήν άδειαν — Μ 161,4-5: διορίζονται 

τον τύπον, X 13,17-18: διορίζεται κατά τον τύπον — Μ 161,31 : καλόγηρον 

ή πρεσβυτέραν, X 15,3-4 : καλόγηρον ή πρεσβύτερον- και διά ποιαν αιτίαν — 

Μ 163,19 : τους ματαίονς. . ., X 18,16-17 : τους ματαίονς φίλους τον μαμωνα 

και νά εϋρωμεν φίλους — Μ 163,26: πολναμάρητος, X 19,3: πολναμάρτη- 

τος — Μ 164,31-32: καί εις τήν κατάστασιν τον παρόντος καιρόν και είς τήν 

1. Ή υπό τών μονών επιδίωξις περιουσιακής διασφαλίσεως διά χρυσοβούλλων 
κατά τόν 11ον αί. ώφείλετο κυρίως είς τήν άστάθειαν τής πολιτικής καταστάσεως, Ρ 0 ί β Γ 
Ο ίι 8. γ α α ί 5, Τΐιβ Ιηοα&δίϊο ρρορβΓίίβδ..., ϋυιτίΙ)3Γΐοη Οηΐΐδ Ρ&ρβΓδ 4, 1948. σ. 
66 (= ναΓίοππη Κβρπηίδ, I). 

2. Πρβλ. Ν. I ο γ ^ α, Ε3 νΐο άβ ρΓονΐηοβ άαηδ Ι’οιηρΐΓβ Ι)γζηηΙίη, 81. Βΐκ. 

ο Νβοβί. ΑΙΙϊ άβ\ V Οοη£Γ. ίηίβΓη. <1ΐ 81. Βγζ. (Κόπια 1936), 5, 1939, σ. 198. 

3. Ρ β 1 θ γ 0 1ι α γ 3 η ί δ, Τΐιβ Απηβηΐαηδ ΐη ίίιβ 5γζ3η1ίηθ βιηρΐΓΟ. Τ,ίδΒοβ. 

(1963), σσ. 47 - 48. ΟβΟΓ^β Ο 8 ί γ ο § ο γ 5 1ί γ, Τΐΐβ 3ΓΪ8ΐ0θΓ30γ ΐη Βγζηηϋιπη, 

ριπηϋ&Γίοη 0&1<8 ΡηρΘΓδ 25, 1971, σσ. 30-31. Πρβλ. καί Η ο 5 β γ 1 Β γ ο \ν η- 

* η £, Βγζ3η1ίυτη αηά ΒηΙ°&Γία. Α εοτηρ3Γ3ΐϊνΘ δίικίγ &ογο8§ Πιο βατίγ ηκκίΐβνηΐ 
1'ΓθηΙΐοΓ. Εοηάοη 1975, σ. 77. 

4. ’Άννα Κομνηνή (Κβΐβ) II, σσ. 82 - 83. Βλ. καί Αποστόλου Ά 0. Γ λ α- 

β ί ν α, Ιί επί Αλεξίου Ιίομνηνοϋ (1081-1118) περί ιερών σκευών, κειμηλίων καί 
αγίων εικόνων ερις (1081 - 1095), Θεσσαλονίκη 1972, σ. 133. 
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ακαταστασίαν τον έθνους δ που κατοικώ, X 21,13-15: και κατά τήν καταστα- 

αιν το ο παρόντος καιρόν και τήν ακαταστασίαν τον έθνους δπον κατοικεί — 

Μ 164,36: Βασιλικός, X 21,23: Βασιλικϊς — Μ 165,15-16 : και έτελεάοσα τάς 

άγιας έκκλ,ησίας, X 22,22 : και έτελ.είιοσαν αί άγιαι εκκλησία/ — Μ 165,33-34 : 

δπον εύοίσκεται με τήν επαρχίαν τής Φιλιππονπόλ,βως, X 23,20-21 : όπου 

ενρίσκεται είς τήν επαρχίαν τής Φιλιππονπόλεως — Μ 166,23 : τζιφλίκια, X 

25,8 : τζεφτιλίκια — Μ 166,27 : πλαμνίναις, X 25,6 : πλανήναις — Μ 166,24 : 

ή τά παλαιά σύνορα, X 25,7-8 : κατά τά παλαιά σύνορα — Μ 166,25 : τό ποι- 

τώριον, X 25.9 : τό πυετώριον — Μ 166,31-32 : δπον έκτισα μέσα εις αυτά τό 

κάστρου, X 25,17-18: οπού έκτισα μέσα εις αυτό τό κάστρου — Μ 167,6 : 

αντάδελφος τον Άχσδρούβα, X 26.11-12: ανταδελφός τον Άχσαρτόνον — 

Μ 167,ιΐ : τήςΗετριτζονιτιάτης, X 26,Π : τής Πετοιτζονιτίσσης — Μ 167,12 : 

καί ζενγάοιά τους, και λοιπά διάφορα, X 26,19-20 : καί ζευγάρια τυνς' προς 

τοντοις καί μέ όλα τά σπαρτά τονς και λοιπά διάφορα — Μ 168,2 : τώρα δε 

έρχόμεθα, X 28,7 : τώρα δέ ερχόμενος — Μ 168,3-1 : εις τήν διάταξίν τον. 

X 28,<): κατά τήν διάταξίν τον — Μ 169.4 : δπον εύρισκόμην, X 30,13 : οπού 

εύρίσκουμαν — Μ 170,19 : κυριαρχικήν, X 33,18 : πατριαρχικήν— Μ 170,23-24 : 

άκαταζύμωτοι, X 34,2 : όκαταζήτητοι — Μ 170,34: νά όναφέρεται είς τήν. . ., 

X 34,15-16: νά άναφέρεται είς τήν συναπτήν —- Μ 172,12: καλομαθημένους, 

X 37,13 : καλομαθημένος — Μ 172,15-46: απαλλαγή καί άθέτησις, X 37,19 : 

αλλαγή καί άθέτησις — Μ 172,18: τά πράγματα τον τύπον, X 37,22: τά 

πράγματα τον τόπον — Μ 173,21 : νά στοχάζηται, X 40,11 : νά στοχάζεσαι — 

Μ 173,38 : και είς τήν ί δικήν μου διαταγήν. X 41,11 : καί κατά τήν έδικήν μον 

διαταγήν — Μ 174,8 : διακοιτώτερος, X 42,ι : διακριτικοπερος -- Μ 174,13 : 

μέ τήν γνώμην καί ψήφοι, X 42,7 : μέ τήν γνώμην καί ψήφον — Μ 174,29· 

καί είς τήν Οέλησίν τονς, X 43,7 : καί κατά τήν θελησίν τονς — Μ 174,30: 

καί είς τ<)ν θάνατον, X 43,6-7 : καί κατά τόν θάνατον — Μ 175,37 : ψαλμω¬ 

δίαν καί άσματικήν, X 45,23 -46.1 : ψαλμωδίαν τήν εύτακτον καί (ιαματικήν 

\ — Μ 175,38-39 : διά μέσον τής αναπαυτικής στράτας, X 46.3-4: διά μέσον 

τής αναπαυτικής καί βασιλικής στράτας —Μ 175,39: καί δλα τά ακόλουθα, 

X 46,5 : καί δλα τά ακόλουθα καλά — Μ 176,17-18: κανένα πράγμα χωρι¬ 

στόν, X 47,5-6: κανένα πράγμα έδικόν του χωριστά — Μ 176.21 : μέ νπομυ- 

νήν, X 47,11 : μέ υπομονήν καί μακροθνμίαν — Μ 176,20: μισθόν καλόν άπο- 

λαμβάνονσι, X 47,17-18: μισθόν πο/,νν άπό τόν θεόν λαμβάνονσι — Μ 178,8 : 

ταμοντέρην, X 51,ιί : τανοντέρην — Μ 182,33-34 : ό καθένας άπό δεκαπέντε 

γρόσια, X 61,9-10 : ό καθ’ ένας ρόγαν άπό δέκα πέντε γοόσια — Μ 186,9: εί 

δέ τινες άντ' αττοι", X 69,6 : εί δέ τινες επί τ' αυτόν — Μ 188,1 : νά τονς 

κάμνη, X 73,5: μέ τούς κόπους νά τούς κάμνη — Μ 190,9 : τήν παρούσαν 

μον, X 78,2-3 : τήν παρούσαν μονήν — Μ 190,31 : επειδή εκκλησίαι, X 79,5 : 

επειδή πόσοι εκκλησία ι — Μ 191,6 : νά κάμωσι. X 79,18 : νά μή κάμωσι —- 
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Μ 192,28 : τζουφλίκιά του, X 82,ΐ4 : τζεφτιλάκιά τον — Μ 198,26-29 “ Κεφά- 

λαιαν εικοστόν τέταρτον. Να μη δέχωνται κοινοβιάτην εις τούτην την μονήν 

κανένα Ρωμαϊον καλόγηοον ή πρεσβύτερον. . X 93 : νά μη δέχωνται κοινο- 

βιάτην εις τούτην την μονήν κανένα Ροομαϊον καλόγηρον ή πρεσβυτέραν και 

διά ποιαν αιτίαν. Μέ άπόφασιν στερεόν παραγγέλλω όλους τους μοναχούς, εξω 

άπό γραμματικόν νά μη δεχθούν άλλον τινά Ρωμαϊον εις το μοναστήριον, ούτε 

διά ιερέα, ούτε διά μοναχόν διότι οΐ Ρωμαίοι επειδή και είναι φυσικό, ορμη¬ 

τικοί και εις τους λόγους ανίκητοι καί θέλουν νά ύτιερέχουν καθ’ δλα άπό τά 

λοιπά γένη, ενδεχόμενον νά προξενήσουν καμμίαν βλάβην εις τό μοναστήριον, 

ή αυτοί οι Ιδιοι, ή συμβοηθονντες κανένα κακοποιόν, όπου πάσχει διά νά λάβη 

την ηγουμενίαν ή μέ άλλον τινά τρόπον νά κατεξουσιάση τό μοναστήριον 

επειδή πολλά τέτοια είδα μεν όπου επαθον άπό τούς Ρωμαίους οϊ έδικοί μας 

’Ίβηρες διά την απλότητά τους. 'Όθεν διά ταϋτα καί μόνα τά αίτια δεν πρέ¬ 

πει Ροομαΐοι ποτέ νά σνγκοινοβιάζωσιν εις τό μοναστήριον μου, διά νά μή 

συμβή καί ύπερισχύσωσιν άπό τούς ’Ίβηρας καί τούς κατεξουσιάσωσιν ιοσάν 

απλούς ανθρώπους. Εί δέ κατά τά άλλα, καί μάλιστα, κατά την πίστιν, ημείς 

τούς Ρωμαίους τούς έχομεν διδασκάλους καί εις εκείνων άκολουθοϋμεν τά 

δόγματα —- Μ 208,32: χρυσόβουλλων, X 111,1 : ίσον χρυσαβούλλον — Μ 

208,36 : ίσα χρυσοβούλλα, X 111,5 : ίσα χρυσόβονλλ.ων. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ 

Η ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑΝ ΟΔΟΣ Η ΑΙΑ ΤΟΤ ΕΚΔΙΚΟΥ 

Βιογραφικά 

Ανεξακρίβωτος παραμένει είσέτι ό καθορισμός των χρονικών ορίων 

τής ζωής Ήλία του Έκδίκου, συγγραφέως σειράς 238 κεφαλαίων 1 γνωστι¬ 

κών, πρακτικών καί θεωρητικοίν ύπό την επιγραφήν «Ανθολόγιαν γνωμικόν 

φιλοσόφων σπουδαίων σπουδασθέν καί πονηθέν Ήλία έλαχίστω πρεσβυτέρα) 

καί ’Εκδίκω» τά όποια έξεδόθησαν τύποις τό πρώτον ύπό του αγίου Νικοδή¬ 

μου έν τή Φιλοκαλία 2 *. Τό ελληνικόν κείμενον μετά τής άπό του έτους 1639 

λαα. μεταφράσεως, τήν οποίαν έφιλοτέχνησεν ό ΡοηΙβηυΒ, πεοιελήφθη ύπό 

του Μί§ιΐ6 εις τήν σειράν τής ΡΟ 127, 1128 - 1176. ? 

Ό καθ. Τατάκης τοποθετεί τον ’Έκδικον μεταξύ τών φιλοσόφων του 

έκτου καί εβδόμου αί., δεχόμενος όμως οτι ούτος λόγω τής συγγένειας τήν 

οποίαν έμφανίζει τό εργον του προς τό Συμεών του Νέου Θεολόγου, επί πλέον 

δ’επειδή (κατά Τατάκην) προαναγγέλλει τήν ησυχαστικήν τάσιν, προσθέτει 

οτι ό Έκδικος προσφέρεται ώς γέφυρα μεταξύ τής πνευματικότητος του έβδό- 

1. Ό όρος κεφάλαια άπαντάται τό πρώτον παρ’ Εύαγρίφ Ποντικφ (δ' αί.) όσον 

άφορα εις τούς χριστιανούς. 'Η γένεσις πάντως του είδους τούτου, της συγγραφής δηλ. 

κατά μικράς ενότητας (= κεφάλαια) γνωμικών ρήσεων ή αυτοτελών θεολογικών θεμάτων 

άνάγεται εις εθνικά πρότυπα. Παράδειγμα τά εις εαυτόν του Μάρκου Αύρηλίου. Τό είδος 

είχεν άναπτυχθή έν τή προφορική παραδόσει παλαιόθεν. Προς τά κεφάλαια τών μοναχών 

εγγύτερον κείται ό Πορφύριος γράψας έργον {= συναγωγήν ρήσεων του Πλωτίνου) έπι- 

γραφόμενον άφορμαί προς τά νοητά. Έκτος τών άναφερθέντων έχουν γράψει κατά κεφά¬ 

λαια πολλοί έν οίς ό Διάδοχος Φωτικής, ό Μάξιμος ό 'Ομολογητής. Πρβλ. Η 3. η 8 Ό Γ 8 

ν ο η Β & 1 ί 1ι & β 8. γ, ΚοδηιΐδόΚβ ΚίΙιιι*£ίβ. ϋδδ λΥβΕΒίΜ Μ&χπηιΐδ’ άβδ ΒβΙωηηβΓδ, 

•Ιοίιαηηβδ - Υβι1εί£', 19612, σσ. 482 - 483. Βλ. καί Γ. Η 8 υ δ 1ι ο γ, «ΟβηΙιιπβδ» έν 

ΌίοΙϊοηη&ΐΓΟ άβ δρϊηΐιιαίίΐβ δδοθΐίηπβ βί ιηγΜΐ^ιιυ, τ. 2, σσ. 416 - 418, καί -Τ. Ο ιι &- 

δίβη, Ρ&ίΓοΙο^γ, νοί. III, ΠΤρβοΙιί - ΑηΙντοΓρ 19754, σσ. 503 - 504. 

2. Φιλοκαλία τών ιερών Νηπτικών, συνερανισθεΐσα παρά τών Αγίων Πατέρων 

ημών..., Ένετίησιν 1782. Τήν άνθολόγησιν άρχικώς είχεν έπιμεληθή. ό πρ. Κορίνθου 

Μακάριος Νοταράς (1731 - 1805), έπεξειργάσθη δέ, συνεπλήρωσε καί έξέδωκεν ό "Οσιος 

Νικόδημος ό 'Αγιορείτης (1749 - 1809). Τής πρώτης έκδόσεως έπηκολούθησαν άλλαι 

ώς καί μεταφράσεις. (Πρβλ. Πρόλογον τής τελευταίας Έλλην. έκδόσεως, έν Άθήναις 

,α^νζ', τ. Α', σσ. θ' - ις'). Τελευταία εις τήν Ρουμανικήν ύπό τοΰ π. Ό. βίδηΐΐοδβ. Πρβλ. 

Ό. 8 ί & η ί 1 ο 8 θ, Γιά ενα ορθόδοξο Οίκουμενίσμό, Πειραιεύς 1976, σ. 15. Εφεξής 

παραπέμπομεν εις τήν μνημονευθεΐσαν τελευταίαν ελληνικήν έκδοσιν. 



Νικολάου Γ. Πολίτου 

μου αί. καί της των τελευταίων βυζαντινών αιώνων ι. Χωρίς νά δαπαναται 

εις λεπτομέρειας ό άγ. Νικόδημος, προτάσσουν τοϋ Ανθολογίου μικράν βιο¬ 

γραφίαν, εθεσεν άμα καί πρόβλημα περί του προσώπου του Έκδίκου, καθ’ 

όσον γράφει ότι άγνοεί άν ό Ήλίας ό Έκδικος είναι άλλος ή ό ομώνυμος 

μητροπολίτης Κρήτης, ερμηνευτής Γρηγορίου του Θεολόγου 2 καί σχολια¬ 

στής Ίωάννου τής Κλίμακας 3. Το πρόβλημα γίνεται πολυπλοκώτερον, άφοΰ 

υπάρχει Ήλίας Κρήτης ακμάζουν τον Ή αί. άλλα καί έτερος ζών τον ΙΒ'. 

Ή ερευνά περί τό πρόβλημα άπέκλεισεν άμφοτέρους, ήτοι καί τον έν τώ Η7 

αί. άπαντώμενον 4, αλλά καί τον έτερον του ΙΒ' περί οδ γίνεται δεκτόν ότι 

εζησεν καί ουτος έν ΚΠόλει, ένθα ώς εκ του αξιώματος του εζη καί ό Ήλίας 

ό "Εκδικος, ό συγγραφεύς του Ανθολογίου 5. Βραδύτερου πάντοκ ύπεστηρί- 

χθη υπό του ΕδυΓβηΙ — καί έγινε δεκτόν — ότι ό χρόνος άκμής του Ήλία 

προσδιορίζεται έκ του έτους θανάτου Συμεών του Νέου Θεολόγου (ΊΊ028) 

καί τοϋ άρχαιοτέρου χργφ. περιέχοντος έργον του, οπερ δεν είναι παλαιότερον 

τοϋ ΙΒ' αί., ουτο^ς ώστε νά άναγκαζώμεθα νά δεχθώμεν οτι ό Ήλίας ό ’Έκδι- 

κος έζη περί τά τέλη τοϋ ΙΛ' αίώνος ΰ. 

Τό εργον 

Αμέσως μετά τήν άναφερθεισαν έπιγραφήν «Ανθολόγιου γνωμικόν 

κλπ.» ακολουθεί το έξης ιαμβικόν δίστιχου : Πηγήν νάουσαν, ηθικών δρόσον 

λόγων | ενταϋθ" έφενροις, εί μετέλθης γνησίως, έ'πονται δέ τά πρώτα 109 κεφά¬ 

λαια 7. Μετά δέ ταϋτα καταγράφονται υπό ένιαίαν άρίθμησιν 139 κεφάλαια, 

]. Β. ΤαίαΒίδ. Β3 ρΙιΠοδορΙιΐο Βγζ^ηΙΐαο, Ρηγι5 1959®, σσ. 58 - 59 (= Β. 

Ν. Τατάκη, Ή Βυζαντινή Φιλολογία, μτφρ. Εύ. Κ. Καλπουρτζή, Αθήνα 1977, 

σσ. 70 - 71). 

2. Φιλοκαλία, τ. Β', σ. 288. 

3. Τ ]ι. Β ΐ 8 <1 ί ο γ, Βΐΐβ ΓΕοάΐοοδ, οί 1β5 ετερα κεφάλαια αΐΐΐ’ϊΐοαόδ 3. δ&ϊπΐ 

Μαχϊιπβ Ιο Εοηίοδδϋαι* βϊ. 3 Ιβ3ΐι (Ιο 03Γρ3ΐ.])θδ, Βοΐιοδ (Γοπβηί XXXI, 1932, σσ. 17 - 43. 

4. Βίδάίβΐ*, αυτόθι, σσ. 42 - 43. Τά αύτά υποστηρίζονται καί ύπό Ν. Β. Τ ωμα- 

δ ά κ η, Ή Άποστολική Εκκλησία τής Κρήτης κατά τούς αί. ΙΓ - ΪΓ', ΕΕΒΣ ΚΔ', 

1954, σσ. 67 - 104, έν σσ. 77 - 78. 

5. 11. Ν ι κ ο λ ό π ο υ λ ο ς, ΘΗΕ, τ, 6, στ. 30 

6. V. ΕδΐΐΓβηί, Π)θ1ΐοηη3ΪΓβ άΊιΐδΙοΪΓθ βί (Ιβ §'60£Γ3ρ1ιίβ βοοίθδΐ^δΐΐςαο, 

τ. 15, Ροηδ 1963, σ. 187. Αξίζει νά σημειωθή οτι ό Τατάκης εΐχεν έπισημάνει ομοιό¬ 

τητας τοΰ Καλλίστου Ιναταφυγιώτου προς τον Ήλίαν (ένθ’ άνωτ., σ. 153 (= 151)). 

"Αν ληφθή ύπ’ οψιν οτι ό Κάλλιστος Καταφυγιώτης ζή περί τά τέλη του ΙΒ' αί. (Τ 3 1 3- 

1ί ϊ 8, ένθ’ άνωτ., σ. 153 ( — 152) τότε ή αποδοχή τοΰ τέλους τοΰ ΙΑ' αί. διά τον Ήλίαν 

έχει μεγαλυτέρας πιθανότητας. Ή άποψις περί τοΰ τέλους τοΰ ΙΑ' αί. έγινεν άποδεκτή 

καί ύπό II. Ν ι κολοπο ύ λ ο υ, ενΟ' άνωτ. 

7. Εφεξής Ήλία Έκδίκου, *Ανθ. 

Ή προς τήν θεωρίαν οδός Ήλία τοΰ Έκδίκου 

έξ ών όμως 32 έπιγραφόμενα «γνωστικά» 1 καί 97 «πρακτικά καί θεωρη¬ 

τικά))2 Έκάστης ένότητος προτάσσονται επίσης ιαμβικοί στίχοι3, οί όποιοι 

θειυροΰνται ποιηθεντες ύπό τοϋ ίδιου Β 

Επειδή όμως τό περιεχόμενον των ώς άνω κεφαλαίων ήτο τό αύτό 

προς τό των εις τον άγ. Μάξιμον τον ^Ομολογητήν άποδιδομένων «ετέρων 

κεφαλαίων))5, αλλά καί προς τά τοϋ Ίωάννου τοΰ Καρπαθίου ΰ, αί μελέται 

έστράφησαν εις τήν διακρίβωσιν τής πατρότητος. τών έργων. Ό Ρ. ΥίΙΙβΓ 

πρώτος παρετήρησεν οτι τό έργον τοΰ άγ. Μαξίμου ήτο τό τοΰ Ήλία τοΰ 

Έκδίκου 7. Ό Τΐι. ΌίδίϋθΓ όμως ήτο έκεϊνος ό όποιος κατόπιν διεξοδικής 

άναλόσεως άπέδωσε τήν πατρότητα τοΰ ((Ανθολογίου» εις τον Ήλίαν τόν Έκ- 

δικον άποκλείσας καί Μάξιμον τον Όμολογητήν, άλλά καί Ίωάννην τόν Καρ¬ 

πάθιον 8. Ούδείς δέ μετά ταϋτα ήμφεσβήτησε τήν πατρότητα τοΰ «Ανθολο¬ 

γίου» τό όποιον κατατασσόμενον μεταξύ τών προηγηθέντων τοΰ Ήσυχασμ,οΰ ΰ, 

παρέχει, όπως έγράφη, εις τόσον μικρόν αριθμόν σελίδων τό νόημα τής βυζαν¬ 

τινής πνευματικότητος 10, ήτις ώς γνωστόν συνίσταται εις τήν έπιστροφήν 

καί τήν μετά τοΰ Θεοΰ ένουσιν τήν άλλως λεγομένην θεωρίαν. Τήν προς τήν 

θεουρίαν οδόν, όπως διδάσκει ταύτην ό Ήλίας ό Έκδικος, θά προσπαθήσωμεν 

εφεξής νά διαγράψωμεν, από «φιλολογικής» καί μόνον σκοπιάς, όπως σχετι- 

κώς παρατηρεί ότι είναι δυνατόν εις ήμά.ς ό μέγας έπί τοΰ προκειμένου διδά¬ 

σκαλος Συμεών ό Νέος Θεολόγος η. 

1. Εφεξής Ήλία Έκδίκου, Γνωστ. 

2. Εφεξής Ήλία Έκδίκου, Γίρ. καί Οεωρ. 

3. Προ των Γνωστ. : Φωτίζεται νους γνωστικής θεωρίας ί προς ύψος άρθείς, 

τοίσδ' έπεντνχών λόγοις, \ σκοτίζεται <5’ αν, έγκνλισθε'ις εις πάθος. Πρό δέ τών Πρ. καί 

Οεωρ.: Λειμών ενθάδε, καρπών πεπληρωμένος \ πνευματικής πράξεως καί θεωρίας. Πρός 

τουτοις, εν Άνθ. οθ' : Ψυχήν έροοτι νυμφικφ τετρωμένην, \ εύχή ΰννάπτειν οίδεν ώδε 
νυμφίο). 

4. Β ΐ 3 (ί ί ο Γ, ένθ* άνωτ., σ. 21. 

5. Μαξίμου Όμολογητοΰ, "Ετερα κεφάλαια τοΰ οσίου πατρός ήμών — ηθικά καί 

ψυχωφελή, σμγ', ΡΟ 90, 1401 - 1461. 

6. Πρβλ. Β. Ρ θ 1 ϊ I, ΟΤΒ VIII, 1924, 753 - 754. 

7. Ρ. Υί II υ. ι·, Ηβναβ (ΙΉοόΙ.ϊηυβ βΐ <1β πιγδίΐςυβ, IX, 1930, σημ. 80 καί 161. 

Ό ΥίΙΙβΓ πάντως δεν διάκειται συμπαΟώς πρός τό έργον Μαξίμου τοΰ Όμολογητοΰ. 

8. Β ϊ 5 (Π β γ, ένθ’ άνωτ., ιδία σσ. 26 - 40, ένθα έκ τής μελέτης τών κωδίκων, 

τοΰ περιεχομένου τών κεφαλαίων, τής γλώσσης καί άλλων αποκλείει Μάξιμον τόν Όμο- 

λογητήν. Εφεξής καί δή καί άπό σσ. 40 - 43 αποκλείει καί Ίωάννην τόν Καρπάθιον. 

9. Τ 3 I 3 Ιί ί 8, ένθ’ άνωτ., σ. 62 (= 73). 

10. Αύτ., σ. 59 (= 71). 

11. ("Οσοι) τής μεν νοεράς αίσθήσεως καί θεωρίας καί τής παντονργον ένεργείας 

αυτής πείραν δλως κέκτηνται, στοχαστικώς δε καί έν έπινοίαις ποικίλαις καί πολύτροποις 

τά κατ' αυτήν άναλογιζόμενοι, άλ,ληνάλλως ταϋτα ύπό τής ψευδώνυμου φυσιονμενοι γνώ- 

σεως φιλολογοναί τε καί περί ών ονκ οίδασι διαβεβαιοννται τονς πνθομένονς. δγηκίοη 1β 
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Κατ’ ανάγκην ό λόγος περί της προς την θεωρίαν οδόν θά είναι ούσία 

λόγος περί του ανθρώπου. 

Ό άνθρωπος 

Ό άνθρωπος, κατά τον Ήλίαν τον Έκδικον, ών τό κόσμημα τής δη¬ 

μιουργίας, τοποθετείται εντός τοΰ όρωμένου κόσμου ώς άλλος τις... κό¬ 

σμος *’ γράφων δέ ταΰτα άσπάζεται παλαιάν παράδοσιν τής Εκκλησίας περί 

του ανθρώπου ώς μακροκόσμου, άτε άποτελουμένου έκ των δύο φύσεων τοΰ 

σύμπαντος κόσμου, ήτοι καί έκ τής ορατής άλλά καί τής άοράτου. 'Ο Γρη- 

γόριος ό Θεολόγος εκθέτων την διδασκαλίαν ταύτην γράφει τά έξης : τούτο 

δή βονληθεϊς ό τεχνίτης έπιδείξασθαι λόγος, και ζωον εν έξ άμφοτέρων, αορά¬ 

του λέγω και ορατής φύσεως, δημιουργεί τον άνθρωπον, καί παρά μέν τής 

ύλης λαβόον το σώμα ήδη προϋποστό.σης, παρ’ εαυτόν δέ ζωήν ένθείς (δ δή 

νοεράν -ψυχήν καί εικόνα θεόν οίόεν ό Λόγος), ο ιόν τινα κόσμον δεύτε¬ 

ρον έ ν μ ι κ ρ ω μ έγ αν επί γης ϊστησιν, άγγελον άλλον, προσκυνητήν 

μικτόν2. Ό άνθρωπος όμως έξέπεσεν, διό καί μόνος καί πρώτος μετά την 

πτώσιν άνθρωπος λογίζεται ό Χριστός, ώς αυτός κατ’ ουσίαν-όλην άληθώς 

άνθρωπος ών, όπως διδάσκει ό Διονύσιος Αρεοπαγίτης 3. Ό Χριστός όμως 

γενόμενος άνθρο^πος διά τοΰ παραδείγματος του προσδιορίζει την δυνατήν 

έξέλιξιν ενός έκαστου, ό όποιος καλείται πλέον νά καταλύση την διάκρισιν 

όρατοΰ καί άοράτου. Εις την προσπάθειάν του ταύτην ό άνθρωπος έμποδίζε- 

ται έξ αύτής ταύτης τής διφυοΰς ύποστάσεώς του. 

Ή άντίληψις περί συνυπάρξεως έν τω άνθρώπω τοΰ σώματος καί τής 

ψυχής είναι παλαιοτάτη ή ώς επίσης καί ή μεταξύ των έχθρα δ, την οποίαν 

διαπιστών καί ό ’Ηλίας γράφει ότι ή έγκράτεια την κατά τής ψυχής έκ τον 

Νοιινο&ιι Τΐιβοΐοβΐοι, Τΐ’&ϊίβδ 11ιόο1ο§ίΐ[ΐιο8 βΐ όΙΙιίςιΐθδ, ίηΐπχΐιιοΐΐοη, ΙβχΙβ οΓΐϋηιΐΘ, 

Ικκίυοίίοη βΐ ηοίβδ ρ&ΐ’ ^ β α η ϋ β γ γ ο ιχ ζ β δ, τ. I (= ίΐιβοί. I - III — βίϊι. I - III), 

ΡαΓΪδ 1966, (8οιη’θβδ ΟΐΓβΙίβηηβδ, 1*22), τ. II, {= βίϊι. IV -XV) Ρ&πβ 1967 (8οιιγ- 

068 ΟίΓόϋβηηβδ, 129). Τό άνωτέρω έκ των Ηθικών Δ', Ο & Γ Γ ο υ ζ β 8, II, σ. 10,31-39. 

1. Ήλία Έκδίκου, Πρ. καί θεωρ. ρφ'. 

2. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ΛΗ', Είς τα Θεοφάνεια, είτουν Γενέθλια τοΰ Σωτη- 

ρος, Ρα 36, 312 - 356, έν 321Θ- 324Λ. 

3. Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Έπιστ. Δ', Τώ Γαίω θεραπευτή, ΡΟ 3, 1072 - 1073, 

έν 1072Α. 

4. Πρβλ. Θεοφίλου Β ο ρ έ α, Ψυχολογία, έν Άθήναις 19492, σσ. 70 - 73, 

ένθα έξετάζεται ή παρ’ άρχαίοις έπικρατοΰσα άντίληψις περί τής έπιθράσεως καί συν¬ 

υπάρξεως σιυματος ψυχής. 

5. 'Ο Άπ. Παύλος π.χ. παοατηρών τοΰτο έγραφε : βλέπω έτερον νόμον, έν τοίς 

μέλεσίν μου άντιΰτρατενόμενον τω νόμοο τον νους μου και αϊχμαλωτίζοντά με έν τώ 

νόμψ τής αμαρτίας τω οντι έν τοίς μέλεΰίν μον. Ρωμ. 7, 23. 
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σώματος έχβραν καταλύειν έπαγωνίζεται ι. Ή εχθρα άναφαίνεται έκ τοΰ 

οτι τό σώμα παρέχει πράγματα είς την φυσικήν κίνησιν τής ψυχής προς τον 

έν Τριάδι Θεόν. Κατά τον Ήλίαν τά σωματικά πάθη 2, ήτοι αί φυσικαί κινή¬ 

σεις τής σαρκός, εμποδίζουν τήν μετά τοΰ Χριστοΰ ένο^σιν αύται δέ τιθα¬ 

σεύονται ώς άνεφέρθη διά τής εγκράτειας 4 ή ενιαι αυτών καταπίπτουν έξ 

αιτίας τής αδυναμίας τοΰ σώματος 5. Κατά ταΰτα άκμάζοντος τοΰ σώματος 

ένισχύεται ή. προς τά πάθη ροπή τοΰ ανθρώπου, έξ ού καί ή μόνη θεραπεία 

τής τοιαύτης φοράς είναι ή στέρησις, επί τώ σκοπώ τής άποδυναμώσεως. 

’Άλλως τε είναι αδύνατον, κατά τον Έκδικον σώμα... νηστείας... καθα- 

ρισθήναι χωρίς,!. Περί ής όμως κατωτέρου. 

Πάθος τοΰ σώμ,ατος κατ’ εξοχήν θεο)ρείται ή ηδονή Ί, ήτις ώς όδηγοΰσα 

είς τήν εμπάθειαν φέρει άφεύκτως τον άνθρο,πον προς τήν ύλην, άφοΰ ή εμ¬ 

πάθεια είναι ή πονηρά υλη τοΰ σώματος 8. Τό πάθος όμως, άλλά καί ή γενε¬ 

σιουργός αιτία του είναι δυνατόν νά κατανικηθοΰν, άφοΰ ό Χριστός, κατά 

τον Μάξιμον τον 'Ομολογητήν, είναι τό πλέον άδιάψευστον παράδειγμα των 

άνθρωπίνων δυνατοτήτων : όλη τή δραστική δυνάμει τής οικείας θεότητος ό 

σαρκωθείς Λόγος όλην έσχηκό:ς σνμφυεΐσαν καθ’ ενωσέΐ' άλυτον τήν παθη¬ 

τικήν τής ιδίας άνθροοπότητος δύναμιν, άνθρωπίνως Θεός ιόν ενήργει τά θαύ¬ 

ματα, διά σαρκός φύσει παθητής συμπληρούμενα' καί Θεϊκούς άνθρωπος ιόν 

διεξήει τά πάθη τής φύσεοις, κατ’ εξουσίαν έπιτελούμενα θεϊκήν’ ιίμφω δέ 

μάλλον θεανδρικώς, ώς θεός όμοϋ καί άνθρωπος ιόν, τοϊς μέν ημάς έαυτοϊς 

άποδιδούς, φανέντας όπερ γεγόναμεν, τοϊς δέ διδονς ημάς έαυτω, γενομένους 

όπερ παρέδειξε, καί δι’ άμφοτέρων πιστούμενος τήν των έξ ών, έν οίς τε 

καί άπερ ύπήρχεν αλήθειαν, ώς μόνος αληθής καί πιστός, καί όπερ έστί 

παρ’ ήμοον όμολογεϊσθαι βουλόμενος9. Έπί τοΰ ανωτέρω ό π. δί&ηίΐο&β πα¬ 

ρατηρεί ότι ό άνθρωπος θά ειχεν άποδεχθή ότι τό πάθος άνήκει είς τήν φύ- 

σιν του, εάν ό Χριστός δέν είχεν έλευθερούσει τό ανθρώπινον γένος ύποφέρων 

ό ίδιος τό πάθος. Ελεύθερων δέ διά τοΰ πάθους έκ τοΰ πάθους τον άνθρωπον, 

άνέδειξε τούτον νικητήν τοΰ πάθους, άμα δέ άνύψο^σε διά τής θελήσεώς του 

τον άνθρωπον εκεί ένθα έπρεπε ό άνθρωπος νά εύρίσκεται έκ τής φύσεώς 

1. Ήλία Έκδίκου, Πρ. καί θεωρ. ριζ'. 

2. Αύτόθι ρκβ'. 

3. Ήλία Έκδίκου, Γνωστ. ις'. 

4. Ήλία Έκδίκου, Πρ. καί θεωρ. ριζ'. 

5. Ήλία Έκδίκου, Άνθ. νς'. 

6. Αύτ. κα'. 

7. Αύτ. οθ'. Πρβλ. καί Πρ. καί θεωρ. ρκε'. 

8. Ήλία Έκδίκου, Άνθ. οα'. 

9. Μαξίμου Όμολογητοΰ, Περί διάφορον.» αποριών τών αγίων Διονυσίου καί Γρη¬ 

γορίου, ΡΟ 91, 1032 - 1417, έν 1060Β. 
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του Κατά ταυτα είναι, εντός των δυνατοτήτο^ν του ανθρώπου ή κατανίκη¬ 

σή των παθών, έξ οΰ καί ή προς αυτήν έ'φεσις των ησυχαστών έν γένει, 

άφοΰ ή κατανίκησις οδηγεί εις την προπτωτικήν κατάστασιν. 

Συναφώς δέον νά άναφερθή ή περί τής σχέσεως μελών του σώματος καί 

τής ψυχής γνώμη του Ήλία, καθ’ ήν μαρτυρεί. . . μελ,ών ευστάθεια εΐρψαίαν 

ψυχήν1 2, την είρηναίαν δέ ψυχήν έπιδιοόκει έκαστος τών ανθρώπων. Ανει¬ 

ρήνευτος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος τών φιλοσόφων (π.χ. Φάουστ) άντι- 

θέτως ό χριστιανός ειρηνεύει εύρισκόμενος έν κοινωνία μετά του Χρίστου. 

Ό άπ. Θωμάς ήτο ανήσυχος μέχρις οτου έπίστευσεν καί ήνώθη μετά του 

Χριστού, πιστεύων, οπο^ς καί οί άλλοι απόστολοι οιτινες είχον ήδη δεχθή τό 

γεγονός τής Άναστάσεως. Οί χριστιανοί επιδιώκουν καί έν τφ κόσμω τήν 

έπιστροφήν προς τήν προπτωτικήν μακαριότητα, ήτις συνίσταται εις τήν μετά 

τού Θεού ενωσιν, τήν οδόν δέ τήν φέρουσαν προς ταύτην θά παρακολουθήσω- 

μεν παρουσιάζοντες τήν περί ψυχής διδασκαλίαν τού Έκδίκου. 

Ή ψυχή 

Δεν είναι δυνατόν νά ύποστηριχθή ότι ό ’Ηλίας ό ’Έκδικος, δεχόμενος 

τριμερή 3 διάκρισιν τής ψυχής, άσπάζεται τήν υπό τού Πλάτωνος διαίρεσιν 

αύτής4 5 6, καθιστάμενος ούτω περίπου «πλατωνικός». ’Όχι έπειδή ούτω θά 

έκινδύνευεν δ, αλλά κυρίως διότι ή διδασκαλία αύτη περί τής ψυχής ήτο πλέον 

χριστιανική, άφοΰ είχεν άποβή διδασκαλία τών Πατέρων. Ό Νεμέσιος οστις 

ήσκησε κριτικήν επί τών διαφόρων θύραθεν άπόψεων, κρίνων καί αποδεχό¬ 

μενος τινάς τούτων μόνον κατά τον βαθμόν τής συμφωνίας των προς τήν Α.Γ. 

καί τήν παράδοσιν τής Εκκλησίας, δέχεται — δηλοί δέ τούτο τήν χριστια¬ 

νικήν αποδοχήν —· τον χωρισμόν τής ψυχής εις τρία, ήτοι τό λογιστικόν, τό 

θυμικόν καί τό επιθυμητικόν (\ Ό Συμεών ό Νέος Θεολόγος θά γράψη επίσης 

ότι αυτή δέ (δθ. ή ψυχή) τριμερής έστι7. Ό Εύχαίτων Συμεών έν τινι έπι- 

1. Αγίου Μαξίμου Όμολογητοΰ, Φιλοσοφικά καί θεολογικά έρωτήματα [= περί 

διαφόρων αποριών. . . βλ. προηγ. σημείωσιν], Εισαγωγή - Σχόλια, πρωτ. Δ η μ. Σ τ α¬ 

ν ι λ ο ά ε, μτφρ. Ίγν. Σακαλή, «Έπί τάς Πηγάς» 3, Άθήναι 1978, σ. 108, σημ. 17. 

2. Ήλία Έκδίκου, Άνθ. μζ'. 

3. Ήλία Έκδίκου, ΙΤρ. καί θεωρ. ρκε'. 

4. Πλάτωνος, Φαιδρός 246 Α. 

5. Ό Ιωάννης ό Ιταλός ζών κατά τούς χρόνους τοΰ Έκδίκου ών πλατωνικός έδι- 

κάσΟη ώς αιρετικός. Πρβλ. Τ «ι I & 1ί ί δ, σ. 212 {= 203). 

6. Νεμεσίου Έμέσης, Περί φύσεοις ανθρώπου ιζ', 0 1ι Γ. Ρ ι\ Μ 9.1 ί 1ΐ & Ο ί, 
Η&Πθ ΜΒΟΟΟΙΙ (φωτ. άνατ., ΗΊΙάβδΙιβίΐϊΐ 1967, σ. 218 (= ΡΟ 40, 677Β)). Πρβλ. 

καί Φιλοκαλίαν, τ. Β', σ. 234,29. 

7. Θεολογικών II, Β α γ γ ο υ ζ 6 8, I, σ. 136,75-7ΐ;. 

Ή προς τήν θεωρίαν οδός Ήλία τοΰ Έκδίκου 

στολή παρατηρεί : τρία μέρη λέγουσιν οί Πατέρες έχειν τήν λογικήν ψυχήν 

ημών, τον νουν οπερ και λογικόν λέγουσιν, τό θυμικόν και τό έπθυμητικόν ι. 

ΛΑς προσεχθή οτι κατά τον Εύχαΐτων τήν διαίρεσιν ταύτην λέγουσιν οί Πα¬ 

τέρες. Τούτο παρέχει τήν δυνατότητα ύποστηρίξεως οτι καί ό ’Ηλίας δεχό¬ 

μενος τριμερή τής ψυχής χωρισμόν, γράφουν δέ ένα αιώνα μετά τον Εύχαΐτων 

Συμ,εών, άκολουθεί τήν έπί τής τοιαύτης διακρίσεως τής ψυχής διδασκαλίαν 

τών Πατέρων τής Εκκλησίας καί όχι τον Πλάτωνα 2, άλλως τε ό Πλάτων 

έδίδασκεν ότι τά μέρη τής ψυχής ήσαν σχεδόν άπηρτισμένα, έξ ού καί ήδύνατο 

νά άλληλοϋπερισχύουν τό εν έπί τών άλλων 3, άντιθέτως ο ’Ηλίας μή δε¬ 

χόμενος αύτοτέλειαν διδάσκει ότι ταύτα διαμορφούνται καί οτι ό ποιοτικός 

αύτών καθορισμός προσδιορίζεται υπό τής ηδονής, μάλιστα δέ ότι ή ποικιλία 

δυνατοτήτων έμφανίσεο^ς τής ηδονής δημιουργεί καί τήν πολυμορφίαν τών 

άτομικών διαφορών. Ουτω κατά τον Ήλίαν ή ηδονή, έν πάσι μέν τοϊς τοΰ 

σώματος έγκαθίδρνται μέλεσιν, ον πάσι δέ ωσαύτως παρενοχλοϋσα φαίνεται. 

Αλλά τοϊς μέν μάλλον εις τό επιθυμητικόν τής ψυχρής μέρος, τοις δέ εις τό 

θυμικόν, έτέροις δέ εις τό ταύτης λωγιστικόν ή καθιστάμενη ούτως άναντιρρή- 

τως παράγουν διαμορφουσεως τής συνόλου ψυχής τοΰ ανθρώπου. 

Έκτος τοΰ χωρισμού τούτου ο Έκδικος τοποθετεί τήν ψυχήν μεταξύ 

φουτός καί σκότους — διαγράφων τάς δύο έκ διάμετροί αντιθέτους κινήσεις 

τής ψυχής — θεουρών δέ σκότος τό φυσικόν φως καί φως τό νοερόν, γράφει 

τά εξής : τοϋ αϊσθητοϋ τε και νοερού φοπός ή λογική έν μεθοοίω κείμενη 

ψυχή, διά μέν τούτον καί πράττειν τά τον σώματος επετράπη* δι εκείνου 

δέ τά τοϋ Πνεύματος■ άλ)έ επειδή ήμαυρώθη μέν αυτή έκεϊνο, έτρανώθη 

δέ τούτο, διά τήν άρχήθεν συνήθειαν, εϊμή όλως μετά τον νοερού έν τή ευχή 

γένηται, όλικώς τοϊς θείοις ένατενίζειν ον δύναται. Ανάγκη δέ είναι αυτήν 

έν μεταίχμια) σκότους καί φοπός, κατά σχέσιν μέν τούτον, κατά δέ φαντα¬ 

σίαν εκείνου άναστρεφομένην*. Κατά τον Ήλίαν λοιπόν ή ψυχή άλλοτε μέν 

φέρεται άνω — διά τής εύχής βεβαίως καί μ,όνον — πράττουσα τά τοϋ Πνεύ¬ 

ματος, άλλοτε δέ κάτω άκολουθοΰσα τάς παρορμήσείς τοϋ σώματος, έξ ού καί 

διακρίνει λογικόν καί άλογον ταύτης μέρος, οπερ άλογον διαιρείται, γράφει 

ό ’Ηλίας, εις έξ μέρη, ήτοι τάς πέντε αισθήσεις καί τον προφορικόν λόγον0. 

1. «I. ϋ & ι* ι· ο ιι ζ θ 8, δγιιιβοη Ιβ Νοιινο&ιι Τΰθο1ο§:ΐθη, ΟΙιεψίίΓθδ Ιΐιβοΐοβίμυοδ 

"ηοδίίμυβδ βΐ ρΓ&ίίφίβδ, Ραπδ 1957 (δουΐΌβδ (ίΙΐΓθΙΐβηηθδ, 51), σ. 48, σημ. 1. 

2. Τήν διδασκαλίαν περί τοϋ χωρισμού τής ψυχής παρά ΙΙλάτωνι έκθέτει ό Θ. Β ο¬ 

ρέ α ς, £νθ’ άνοίτ., σσ. 46 - 47. 

3. Αυτόθι, σσ. 46 καί 79. 

4. Ήλία Έκδίκου, Πρ. καί θεωρ. ρκε'. 

5. Ήλία Έκδίκου, ’Ανθ. π'. 

6. 'Εξαχέος τό άλογον μέρος διαιρείται τής ψυχής, εις τε τάς πέντε αισθήσεις καί 

εις τον κατά προφοράν λόγον. Ήλία Έκδίκου, Άνθ. κ'. 
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Ό νέος ούτος χωρισμός μαρτυρεί κατά τον Τατάκην ότι εύρισκόμεθα ενταύθα 

προ στωικοΰ δανείου. Οί Στωικοί όμως ελεγον οτι ή ψυχή χωρίζεται εις 

οχίώ καί όχι εις επτά άλλ’, άν γίνη παρά, ταΰτα δεκτή ή υπόνοια περί του 

στωικοΰ δανείου, άς προστεθή οτι κατά τον Τατάκην οί Στωικοί άντικατε- 

στάθησαν υπό των χριστιανών 1 2, οπερ σημαίνει ότι διακρίνων τά ως άνω μέρη 

τής ψυχής Ήλίας ό Έκδικος ακολουθεί εκκλησιαστικήν καί οχι στοκκήν 

παράδοσιν. * Αλλως τε διακρίνων εις τον λόγον ό Ήλίας δύο κατευθύνσεις τήν 

συμφωνούσαν προς τάς πράξεις καί συνιστώσαν τον αγαθόν λόγον καί τήν 

μή συμφωνούσαν καί οδηγούσαν εις το άντίθετον τοποθετείται μεταξύ τών 

νηπτικών 3. 

Έπιστρέφοντες εις τήν διάκρισιν τών μερών τής ψυχής εις τρία μέρη 

θά προσθέσωμεν ότι ό ’Έκδικος διδάσκει ότι έπιτυγχάνεται επιστροφή εις 

τάς εκ τής ηδονής διατεταραγμένας αύτών σχέσεις, άν κατορθωθή έλεγχος 

ένός έκάστου τών μερών. Επειδή λοιπόν ή ηδονή διαφοροποιεί προτείνει 

ταΰτα : θυμόν μέν χαλινός ή εύκαιρος γίνεται σιωπή' επιθυμίας δε αλόγου ή 

σύμμετρος έδοοδή' δυσκαθέκτου δε λογισμού ή μονολόγιστός προσευχή4. Πρό¬ 

κειται βεβαίως περί ένός καί μόνον τρόπου όστις συνίσταται εις τήν καθήλω- 

σιν τής ύπερβολής έκάστου τών μερών τής ψυχής, διά τής νηστείας ύπό 

εύρειαν έννοιαν. Επειδή αύτη εναρμονίζει τά μ,έρη τής ψυχής, επί τώ σκοπώ 

νά γίνη ή ψυχή — κατ’ έπέκτασιν ό άνθρωπος — ένάρετος, καί όδηγηθή ούτως, 

ώς θά δειχθή έν συνεχεία προς τον Θεόν, ό Ήλίας ό Έκδικος θεωρεί ότι 

τριών ονσών τή ψυχή περιεκτικωτέρων άρετών, νηστείας, ευχής τε καί σιω¬ 

πής, άναγκαιον τον μεν εξ ευχής λύεσθαι μέλλοντα εις τινα φυσικήν θεωρίαν 

έπαναπαύεσθαι: τον δέ έκ σιωπής εις ηθικήν ομιλίαν. Εις δεντέραν όέ κεχα- 

ρισμένην τροφήν τον νηστεύονται. Ή συνύπαρξις βεβαίως τών άρετών τού¬ 

των καθιστά τήν ψυχήν ένάρετον. Πλήν όμως ένταΰθα θά παρουσιασθή ή διά¬ 

φορος προς τήν θύραθεν άντίληψις, ή . εκκλησιαστική παράδοσις, καθ’ ήν ό 

άνθρωπος δεν σώζεται κατά δύναμιν, αλλά κατά χάριν. Στοιχών προς τήν 

1. Ζήνων ό Στωικός όκταμερή φηϋιν είναι τήν ψυχήν, 8νΡ I, 39,20. Πρβλ. καί 

8νΡ ΙΓ, 226,14-18. Αλλά καί ό Άπολλοφάνης κατά τον Τερτυλλιανόν χωρίζει είς Νονβη, 

8\Έ Γ, 90,18. 

2. Τ « ί 3. ί 8, ένθ’ άνωτ., σ. 59 ( = 71). 

3. :Αρχή παντός αγαθού, λόγος έμπρακτος και πράξις ελλόγιμος. Διό οντε πράξις, 

λ.όγον χωρίς, αγαθή' ούτε λ,όγος, πράξεως αν εν, ό προερχόμενος. Ήλία Έκδίκου, Άνθ. 

β'. Πρβλ. καί Β λ α δ. Λ ό σ κ ι, Ή θέα τοϋ Θεοΰ (μφτρ. Μελ. Καλαμαρά), Θεσσαλο¬ 

νίκη 1973, σ. 188, σημ. 25, ένθα ό «θεωρητικός» πρέπει ταντοχρόνως νά είναι άνθρωπος 

τής «πράξεως», τής όράσεως, και ό πρακτικός πρέπει νά ΰχολάζη εις τήν άδιάλ.ειπτον 

προσευχήν. 'Η πράξις και ή θεωρία αποτελούν ύποχρέυχπν παντός ανθρώπου. 

4. Ήλία Έκδίκου, Πρ. καί θεωρ. ξε'. 

5. Ήλία Έκδίκου, Γνωστ. ιζ'. 

5 - 5 - 1979 
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άντίληψιν ταύτην ό Ήλίας γράφει ότι τών άρετών ή ευχή καί ή σιωπή είναι 

τών έφ’ ήμΐν ενώ ή νηστεία ούκ έφ’ ήμΐν ι. Έκ τούτου συνάγεται ότι τό «ζην 

έναρέτως» δεν έξαρτάται έκ τής άνθροιπίνης βουλήσεως μόνον, αλλά καί έκ 

τής θείας συμπαραστάσεως. 

Τά αποτελέσματα τής άσκήσεως μιά.ς έκάστης τών άρετών, έπί τώ 

σκοπώ τής θεωρίας, περιγράφονται κατωτέρω. Προεισαγωγικώς πρέπει νά 

λεχθή ότι τής νηστείας, τής σιωπής καί τής μονολογίστου ευχής κοινόν γνώ¬ 

ρισμα είναι ή άρνησις. Ό άρνητικός δέ χαρακτήρ τούτουν πρέπει νά τοποθε - 

τηθή εντός τής άποφατικής Θεολογίας, τήν οποίαν σπερματικούς άνακαλύπτο- 

μεν ήδη καί είς τον Κλήμεντα τον ’Αλεξανδρέα, γράφοντα εν ό Θεός, καί 

επέκεινα τον ένός καί υπέρ ταύτην μονάδα2, διά νά φθάσωμεν, μέσω Γρηγο- 

ρίου του Θεολόγου, άρνουμένου τήν λογικήν καί φρονοΰντος ότι ή Άγ. Τριάς 

διαιρείται άδιαιρέτως, και συνάπτεται διηρημένως3, τοΰ Διονυσίου Αρεο¬ 

παγίτου, καθ’ όν άφοΰ κανείς έλευθερωθή πάντων δύναται νά ένωθή μετά 

τοϋ πάντων επέκεινα 4, τοΰ Μαξίμου τοΰ Όμολογητοΰ, καθ’ όν ό Θεός άμε- 

ρής καί αδιαίρετος, ή αυτή μονός καί τριάς5 *, είς τον Γρηγόριον τον Παλαμάν, 

όστις διδάσκει ότι ό Θεός εμφανίζει τάς ένεργείας του μόνονζ τό καθ' εαυτόν 

αόρατος υπάρχωνΰ, παραλείποντες πλήθος ένδιαμέσων, αλλά καί υστέρων 

άκολουθούντων μέχρι καί σήμερον, ύπό τών άσκουμένων έν τώ όρθοδόξω 

μοναχισμοί, τήν άποφατικήν «τοποθέτησιν». 

Επιθυμητικόν και νηστεία 

Αί έπιθυμίαι, περιεχόμενον τοΰ έπιθυμητικοΰ, από μακροΰ χρόνου έν τή 

εκκλησιαστική παραδόσει, έλογίζοντο είτε άγαθαί είτε πονηραί, τής τοιαύ- 

της ποιότητος έξαρτωμένης έκ τής διευθύνσεως τής έπιθυμίας 7. Ακολουθών 

1. Ήλία Έκδίκου, Άνθ. Εα'. 

2. Κλήμεντος Άλεξ. Παιδαγωγός I, VIII, ΘΙθίΠβηί ΘΆΙβΧδΐηάπθ, Σθ Ρβά&£0- 

§ιΐ6, ΐηίΓ. 61 ηοίθδ Η. -1. Μ 8.1’γοιι, ΙγοΘ. Μ. ΗαιΊ, Ρ3γΪ5 1960 (δουτοβδ ΟίΐΓέ- 

Ιίβηηοδ, 70), σ. 236, πρβλ. καί σημ. 2. 

3. Γρηγορίου Θεολόγου, Είς τά Θεοφάνεια. . ., ένθ’ άνωτ., 3450. 

4. Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Περί Μυστικής Θεολογίας, α', ΡΟγ 3, 1001Α. 

5. Μαξίμου Όμολογητοΰ, Περί θεολογίας καί τής ένσάρκου οικονομίας τοΰ Υίοΰ 

τοΰ Θεοΰ, ΡΟγ 90, 1125Α. 

6. Γρηγορίου Παλαμά, Λόγος «Είς τά Είσόδια τής Θεοτόκου», έκδ. Σοφ. Οικο¬ 

νόμου, Άθήναι 1861, σσ. 176 - 177. 

7. Ό Έρμάς έγραφεν : ο φόβος τον Θεού κατοικεί, έν τή επιθυμία τή αγαθή, ή 

επιθυμία ή πονηρά εάν Ιδη σε καθο:πλ«σμένον τώ φόβω τον Θεοΰ και άνθεστηκότα αυτή 

φενξεται από σου μακράν, αμέσως δέ μετά ταΰτα : εάν δουλεύσης τή επιθυμία τή αγαθή 

και υποταγής αυτή δυνήϋη τής έπιθυμίας τής πονηράς κατακυριεϋΰαι καί νποτάξαι αυτήν 

καθώς βούλει. Ποιμήν ΙΒ', Β', 4, 5. Ό Μεθόδιος ομοίως φρονών παρατηρεί : δύο κινή- 

Έπετηρις * Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, τόμος ΜΓ’ 23 
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τούς Πατέρας ό Έκδικος δέχεται οτι ή επιθυμία έκδηλοΰται είτε ώς άλογος 1 

ε’έΐΈ ώς έλλογος 2. Ή έλλογος βεβαίως οδηγεί άποκλειστικώς εις τόν Λόγον, 

κατά δε τήν κίνησίν ταύτην ή ψυχή του άνθρώπου αισθάνεται πόθον δριμύν 

και αφορητον3. Παραπλησίως είχε λεχθή ύπό του Συμεών του Νέου Θεολόγου 

περί της πυρώσεως τοϋ Επιθυμητικόν προς θεωρίαν καί συνουσίαν Θεόν4. 

Ο Ηλιας θα γράψη περί των επιδράσεων τού πυρος τούτου, άναφερόμενος 

• εις την απηλευθερωμένην ψυχήν καί συνημμένην τη ευχή, τότε οίά τις φλόξ 

περικυκλώσασα ταύτην εκείνη σίδηρον καθάπερ τό πυρ, πεπνρακτωμένην δλην 

καθιστησιν 3. Ή τοιαύτη επιθυμία ή άνω φέρουσα είναι φυσικόν οχι μόνον νά 

είναι άσμένως δεκτή ύπό των χριστιανών, άλλά καί νά έπιζητήται ή κατάκτησίς 

της, αντιθετως πρόβλημα είναι ή παρουσία τής πονηράς ή αλόγου επιθυμίας. 

άλογος επιθυμία φέρει άφεύκτως προς τήν εμπάθειαν 6 τής ψυχής, 

κατάστασιν τήν όποιαν πρέπει παντί σθένει νά καταστρέφη ό θέλων σωθήναι’ 

αφού κύτη όδηγεί είς τήν ύπό των δαιμόνων ύποδούλωσιν, ώς έγραφεν ό 

Ιωάννης τής Κλίμακος 7. Κατά τόν Συμεών ή ύποδούλωσις τής ψυχής έπι- 

τυγχανεται οπηνίκα τό επιθυμητικόν μέρος τής ψυχής περί πάθη και μίξεις και 

τρυφας καί άπολανσεις Ερεθίζεται *. Ό Ήλίας άν καί δέν άναγράφει λεπτο¬ 

μερώς τάς καταστάσεις αί όποίαι οδηγούν είς την εμπάθειαν, επειδή κατέχει 

τήν παραδοσίν των Πατέρων, διδάσκει τόν τρόπον τής απαλλαγής έκ τής 

εμπάθειάς διά τώνδε : άπόλλυται έκ ψυχής εμπάθεια διά νηστείας καί προσευ¬ 

χής3. Ώς γνωστόν ή νηστεία θεωρείται ύπό των Πατέρων τής Εκκλησίας 

βεε έν ήμϊν ιστόν- επιθυμία πεφυκότε σαρκός καί ψυχής, διαψέρετον άλλήλοιν, δθεν καί 
όνο έλαβετην ονόμαζε· ή μέν γάα άρετής ή δέ κακίας. Συμπόσιον Η', ιζ', Ρα 18, 173Β. 

Ο αυτός διακρίνει επιθυμίαν τής σαρκός καί επιθυμίαν τον πνεύματος, Περί Άνασ~ά- 
σεως Β , ή, ΡΟ 18, 308Β. 

1. Ήλία Έκδίκου, Πρ. καί Θεοιρ. ξε'. 

2. Ό Έκδικος όμιλεΐ μόνον περί τής άλογου, ή άλλη συνάγεται. 
3. Ήλία Έκδίκου, Πρ. καί Θεωρ. ήγ'. 

4. Συμεών Νέου Θεολόγου, Ηθικών Δ', Π & ι* ί* ο 11 ζ 6 δ, II, σσ. 32-34. 'Ο 

αυτός γράφει επίσης^: έπάν έξαναλωθή καί ή τής ψυχής ουϋία μόνη χωρίς πάθους έναπο- 

μεινη τό™ ούσιωδως καί αυτή ένοϋται τό θειον καί αυλόν πυρ· καί ευθύς άνάπτεται 
και. διαυγαζει καί μεταλαμβάνει. . . τό σώμα τον θείου καί άρρητον ψοοτός. Ηθικών Ζ' 

Π α Γ Γ Ο 11 Ζ 6 δ, II, σσ. 194,532-536. 

5. Ηλία Έκδίκου, Άνθ. ρε’. 

6. Θεο^ρεΐται υπό του Έκδίκου ώς ύλη πονηρά τον σώματος. Άνθ. οα'. 

7. Τούτο έμπαθείας τεκμήριου, τό πάσι τοϊς ύπό δαιμόνων νποόπειρόμενος σχε¬ 

δόν όξέως^ ύπείκειν. Κλίμακος κθ', ΡΟ 88, 1149Β. Πρβλ. καί Xρ. Γιανναρά, Ή 

μεταφυσική του σώματος, σπουδή στον Ιωάννη τής κλίμακος, Άθήναι 1971, σ. 179. 

8. 8γιηβοη 1β Νοιινβίαι ΤΠβοΙοβίβη, Οιαρίί,Γβδ ΙΙιόοΙο^ΐαιΐθδ... ενθ’ άνωτ 
ϋ 3ΓΓ01ΙΖ6 8, σ. 99,18-20. ’ 

9. Ηλία Εκδίκου, Άνθ. οδ'. Πρβλ. καί Πρ. καί θεωρ. ξβ' ένθα τήν νηστείαν έ/ει 
ρ πρακτική ζωή. 
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τό κατ’ εξοχήν οπλον κατά τοΰ διαβόλου 1 συμφο^νούντων άλλως τε πρός τούς 

επί τοΰ προκειμένου λόγους τού Χριστού 2. 'Ο Μ. Αθανάσιος έφιστά τήν 

προσοχήν επί των αποτελεσμάτων τής νηστείας όσον αφόρα είς τήν άλεξι- 

τήριον δύναμίν της έναντίον δαιμόνων καί πονηρών λογισμών 3. 'Ο Συμεών 

θά όνομάση τήν παρουσίαν των επιθυμιών «ζόφον» τόν οποίον δμως νηστεία 

τόν νοητόν ζόφον καί τό επικείμενον τή ψυχή κάλυμμα τής αμαρτίας κατά 

μικρόν εκλεπτύνει καί απελαύνει, καθάπερ τήν ομίχλην ό ήλ.ιος 4. 'Άλλως τε 

ό αυτός θεωρεί οτι ή νηστεία, ώς λέγει μετ’ ολίγον, είναι πάσης εργασίας 

πνευματικής αρχή καί θεμέλ.ιος 5, άφοΰ, των βρωμάτοιν... ή πλησμονή καί 

τήν ψυχήν καί τό σώμα διαφθείρειν εϊωθε πολάάκις καί βλάπτειν 6. Πρέπει 

δμως ό Ήλίας νά διακριθή του Συμεών, άφοΰ θεωρεί τήν νηστείαν των ούκ 

έφ’ ήμίν διό καί συνιστα κατά τήν άσκησίν της τήν «σύμμετρον έδωδήν» 7, 

άντιθέτως ό Συμεών γράφει οτι ή νηστεία καί ή εγκράτεια αρετή Εσττ μαραί¬ 

νει γάρ τάς ήδονάς καί τάς πυρώσεις συστέλλει τοϋ σώματος, ταϋτα δέ τής 

ήμετέρας εϊσί προαιρέσεως εργον 8. 'Τποθέτομεν οτι ό Ήλίας ενταύθα μετα¬ 

φέρει τήν «ιατρικήν» άντίληψιν περί τής νηστείας, καθ’ ήν : φνσικαί δέ 

(80. δυνάμεις είσί) καί ζωτικαί αί ούκ έφέ ήμϊν, αλλά καί ενάντιον καί άκόν- 

των γινόμεναι (ός ή θρεπτική καί αυξητική καί σπερματική, φυσικαί ούσαι9. 

Αποτέλεσμα βεβαίως τής νηστείας είναι ή άπαλλαγή των παθών, πράγμα 

τό όποιον γεννά είς τήν ψυχήν τοΰ ούτως κεκαθαρμένου άνθροιπου, κατά τόν 

Ήλίαν τόν ’Έκδικον, τόν πόθον τού Θεού. Ούτος δμως άνάπτεται είς τήν 

τοιαύτην ψυχήν ύπ’ αυτού τούτου του Θεού 10. Τήν θέσιν ταύτην ύπεστήριξαν 

1. Περί τής προσευχής κατωτέρω. 

2. Τούτο τό γένος ούκ εκπορεύεται είμή έν προσευχή καί νηστεία. Ματθ. 17, 21. 

3. Όράς τί ποιεί ή νηστεία; καί νόσους θεραπεύει καί ρεύματα σωματικά ξηραίνει 

καί δαίμονας εκβάλλει καί λογισμούς πονΐ]ρονς άποδιώκει καί τόν νουν λαμπρότερου ποιεί 

καί καρδίαν καθαρόν καί σώμα ήγιαΟμένον. . . Μ. Αθανασίου, Περί Παρθενίας, ήτοι περί 

άσκήσεως, ΡΟ 28, 260Α. 

4. δγτηβοη Ιβ Νοιινβ&ιι Τΐιέοΐο^ίοη, Ο&ΙβοΙίθδβδ, ΐηίι*., ΙβχΙβ οιΉϊςιιβ οί ηοΐβδ 

ρ&Γ γπ^γ. Β&δίΐβ ΚΓίνοοΗθίηβ, τ. I (ο&Ι. 1-5), Ραπδ 1963 (δοιίΓοβδ ΟιγθΠ, 

96), τ. II (ο&Ι. 6-22), Ραπδ 1964 (δοαΓΟβδ ΘϊΐΓβί., 104), τ. III (ο&Ι. 23 - 24), Ραπδ 

1965 (8ο«γοθ8 ΟΙΐΓβΙ. 113). Ένταϋθα Κατηχήσεων ΙΑ', Ιν γ ί ν ο 01ι 6 ί η β, II, σ. 

158,61-63. 

5. Ένθ’ άνωτ., Κ γ ί ν ο ο 1ι θ ί η β, II, σ. 164,85. 

6. Αυτόθι, Κ γ ί ν ο ο Ιι β ί η β, II, σ. 164,145-147. 

7. (χαλινός) επιθυμίας αλόγου ή σύμμετρος έδωδή. Πρ. καί θεωρ. ξε'. 

8. Κατηχήσεων ΙΗ', Κ ρ ΐ ν ο 0 1ι β ΐ η θ, II, σ. 2 9 4,370-372. 

9. Νεμεσίου Έμέσης, Περί φύσεως άνθρώπου κς-', Μ 3.11 ίι., σσ. 249 - 250 

{= ΡΟ 40, 704Β- 705Α). 

10. Ό από Θεού έγγινόμενος (δο. πόθος) τή από πάσης κακίας κεκαθαρμένη ψυχή. 

Πρ. καί θεωρ. ^γ'. 



356 Νικολάου Γ. Πολίτου 

καί άλλοι Πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Συμεών π.χ. ό όποιος γράφει : 

άνθρωπος δίχατοϋ Παναγίου Πνεύματος μετονσίας πώς αν κληθείη άγιος;1. 

Έν συμπεράσματι κατά τον Έκδικον, άκολουθοΰντα επί του προκει- 

μένου την εκκλησιαστικήν παράδοσιν, ό άνθρωπος εις την όντως φυσικήν του 

πορείαν προς τον Θεόν, οφείλει νά χαλιναγωγήση τάς άλογους επιθυμίας του 

επιθυμητικού προκειμένου νά μείνη μόνη ή προς τον Θεόν, διά του Θεού 

πάντοτε, φέρουσα. Ή τοιαύτη επιθυμία εγκαθίσταται εις την διά τής νηστείας 

κεκαθαρμένην ψυχήν, την οποίαν νηστείαν πρέπει νά θεωρήσωμεν ώς τον 

πρώτον άναβαθμόν προς τήν έπιστροφήν καί ενωσιν. 

Θυμικόν και σιωπή 

Εις τό θυμικόν υπάγεται ό θυμός, οστις υπό του Πλάτωνος ένομίζετο 

άμαχος καί ανίκητος2, παρά τοις χριστιανοϊς όμως έλαβε καί ουτος, όπως 

καί ή επιθυμία, δύο αντιθέτους προσδιορισμούς. "Αλλοτε μέν ονομάζεται 

«άγαθός»3 άλλοτε δέ «άλογος», θεωρούμενος τότε μέγα κακόν4. Ό Μ. 

Βασίλειος είναι ό προσδιορίσας τά αποτελέσματα των δύο θυμών ήτοι του κι¬ 

νούμενου κατά τον ορθόν λόγον καί φέροντος τήν υπομονήν καί έγκράτειαν- 

καί του παρά τον ορθόν λόγον καί γινομένου προξένου κακίας 5. Ό Νεμέσιος 

θά περιγράψη τον θυμόν διακρίνων τρία μέρη τούτου, τήν οργήν, τήν μήνιν 

καί τον κότον °, προσθέτων ότι ό θυμός είναι εκούσιος7. 'Ο Ισίδωρος Πη- 

λουσιώτης ονομάζει τον θυμόν πάντων παθών όξύτερον 8, ό δέ Ιωάννης Δα¬ 

μασκηνός έπανερχόμενος εις τήν διάκρισιν τών δύο κινήσεων τού θυμού πα¬ 

ρατηρεί ότι ό θυμός τότε κινείται κατά φύσιν, δτε πάντας ανθρώπους αγαπά 

καί προς ονδένα αυτών ή λύπην ή μνησικακίαν κέκτηται 9. Ό Συμειυν ό Νέος 

1. Κατηχήσεων Γ, Κ ι· ί ν ο Ο 1ι 6 ί η β, II, σ. 142,68-09. 

2. Αμαχον και άνίκητον θυμός. Πολιτ. 375 ϋ. 

3. Αγαθόν κτήνός έϋτιν ο θυμός, όταν τον λ.ογιβμον ύποζνγιον γένηται. Γρηγορίου 

Νύσσης, Είς την επιγραφήν τών Ψαλμών Α', η', ΡΟ 44, 477Β. 

4. Τί τό έν δαίμοσι κακόν; θυμός άλογος. Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Περί θείων όνο- 

μάτων, ΡΟ 3, 752Β. 

5. Ό θυμός, οτε δει, καί ώς δεΐ κινούμενος ανδρείαν ποιεί και υπομονήν καί εγκρά¬ 

τειαν" παρά δέ τον ορθόν λόγον ενεργών μανία γίνεται. Μ. Βασιλείου, ' Ο μιλιών Γ, κατά 

όργιζομ,ένων, ΡΟ 31, 368Α. 

6. Είδη τον θυμόν τρία, οργή, ή και χολή και χόλος καλείται, μήνις και κύτος. 

Νεμεσίου Έμέσης, περί φύσεως άνθρώπου κα', Μ&ΙίΙι. 234 ( = ΡΟ 40, 692Α). 

7. Μηδείς νομίση. . . τόν θυμόν τών άκουσίιον είναι πλημμελημάτων. ’Ένθ’ άνωτ.,λ', 

Μαίίΐΐ. 269 (=ΡΟ 40, 724Α). 

8. Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Έπιστ. Δ', ρνβ', ΡΟ 78, 1237Α. 

9. Ίωάννου Δαμασκηνού, Λόγος ψυχωφελής θαυμάσιος, Φιλοκαλία, τ. Β', σ. 

236,12-15. 

Ή προς τήν θεωρίαν οδός Ήλία τού Έκδίκου 357 

Θεολόγος θά τοποθετήση έπίσης τό θυμικόν μεταξύ τού λογικού καί επιθυμη¬ 

τικού, κατ’ αυτόν δέ τό θυμικόν εξυπηρετεί καί συνεργεί τοίς εκείνων (δθ. 

λογικού καί επιθυμητικού) βονλήμασιν Α, ούτως βεβαίως διασώζεται ή κατ’ 

άντιθέτους φοράς κίνησις τού θυμού. 'Ο μαθητής δέ τού Συμεών Νικήτας 

Στηθάτος, έπαναλαμ.βάνων τήν ώς άνω θέσιν, παρατηρεί ότι ο θυμός μεθό¬ 

ριόν έστιν επιθυμίας καί τοϋ λογιστικού τής ψυχής" δπλον οίον έκάστω ών έν 

τη παρά φνσιν ή καί κατά φύσιν κινήσει αυτού2. 

Ό Ήλίας ό Έκδικος άκολουθεί καί επί τού προκειμένου τήν εκκλη¬ 

σιαστικήν παράδοσιν. Ούτως οσον άφορα είς τήν ποιότητα τού θυμού κατα¬ 

τάσσει τούτον μεταξύ τών δυνάμεων τής ψυχής, γράφουν ότι είναι ζωτική 

δύναμις3 αύτής έννοών προφανώς τό κατά φύσιν ή τόν άγαθόν θυμόν εν¬ 

ταύθα. Διά τόν άλλον προτείνει ώς άνασχετικόν μέσον τήν σιωπήν, γράφων 

ότι θυμού χαλινός ή εύκαιρος γίνεται σιωπή*. Πρέπει νά ύπομνησθή ότι 

όπως καί ή νηστεία ούτω καί ή σιωπή έχει τόν άποφατικόν της χαρακτήρα, 

έ| ού καί είχε τύχει τής δεούσης προσοχής ώς μέσον νήψεως ήδη υπό τού 

Ησυχίου (ε' αί.) ό οποίος εγραψεν : έτερος 6έ (δθ. τρόπος νήψεως) τό 

έχειν καρδίαν βαθέως σιωπώσαν διά παντός 5. Ό Συμεού ό Νέος Θεολόγος 

όμως άνήγαγεν είς περίοπτον θέσιν τήν σιωπήν, αφού κατ’ αύτόν (τα τής 

άρετής κατορθοί τις).. . έν σιωπή χειλέων.. . εν εποχή θυμού και οργής 

καί κραυγής... μή αντιλόγων ή γογγύζων επιτασσόμενος6. 

Πρέπει νά έξαρθή ενταύθα ή στενή σχέσις Ήλία τού Έκδίκου καί Συ¬ 

μεών τού Νέου Θεολόγου, όσον άφορα είς τήν έμφάνισιν τών δακρύων, ό ’Η- 

λίας μάλιστα όμιλεί περί τής έπιδημησάσης χάριτος τών δακρύων7, ό δέ 

Συμεών άπορων έγραφεν οτι ό μή άσκούμενος είς τήν σιωπήν πώς άρα.. . 

δάκρυον κτήσεται.. .8. Τά δάκρυα κατά τόν Συμ,εών έχουν έπίπτωσιν επί 

τού θυμικοΰ, αφού ή ψυχή καταρδευομένη αεί καί πιαινομένη τοίς δάκρυσι 

καί τό θυμικόν έαντής ολως άποσβεννύουσα. . . έπιθνμεΐ καί ορέγεται πει¬ 

νούσα όμού καί διψώσα τά τού θεού μαθείν δικαιώματα9. Κατά τόν Συ- 

1. Συμεών Νέου Θεολόγου, Ηθικών Δ', Ο & Γ Γ ο 11 ζ β δ, II, σ. 37,408. 

2. Νικήτα Στηθάτου, πρώτη πρακτικών κεφαλαίων έκατοντάς, ις', Φιλοκαλία, 

τ. Γ', σ. 276. Πρβλ. καί Δ η μ. Γ. Τ σ ά μ η, Ή τελείωσις τού άνθρώπου κατά Νική¬ 

ταν Στηθάτον, Θεσσαλονίκη 1971, σσ. 35 - 40, ένθα όμιλεί περί τής ψυχοσωματικής δομής 

τού άνθρώπου. 

3. Ήλία Έκδίκου, Πρ. καί θεωρ. με'. 

4. Αυτόθι ξε'. 
5. Ησυχίου πρεσβυτέρου, Λόγος ψυχωφελής καί σωτήριος καί άρετής κεφαλαιώ¬ 

δης ιε', Φιλοκαλία, τ. Α', σ. 143. 

6. Κατηχήσεων Δ', Κρΐνοοίιέΐηβ, I, σ. 324,ιη-ιΐ7. 

7. Άνθ. νη', πρβλ. καί ρ', ρα', Πρακτ. καί θεωρ. ^η', ρς-'. 

8 . Κατηχήσεων Δ', Κ Γ ϊ ν Ο Ο 1ΐ ό ί η β, I, σ. 23 8,161-162. 

9. Κατηχήσεων Β', Κ γ ΐ V ο ο 1ι β ί η β, I, σ. 2 6 0,232-235. Ή άξία τών δακρύων 
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μεών ^λοιπόν ή σιωπή φέρουσα δάκρυα καθησυχάζει καί εκμηδενίζει τον θυ¬ 

μόν, αλλά καί ό Ήλίας γράφει ότι του θυμοΰ χαλινός είναι ή σιωπή ι. Πρέπει 

δέ νά θεο^ρηθη ενταύθα ή έξάρτησις του Ήλία έκ του Συμεών, ήτις είναι στε¬ 

νότερα της σχεσεως επι του προκειμένου του αποδεδειγμένου μαθητου του 

Συμεών Νικήτα Στηθάτου θεωροΰντος την σιω7τήν ώς ταχείαν οδόν προς 

άνμληψιν άρετής 2. "Ας προστεθη ότι καί ό Συμεών θεωρεί την σιωπήν των 

έφ’ ήμίν 3, όπερ ομοίως υποστηρίζει ό 1 Ηλίας, δεχόμενος ότι ή σιωπή είναι 

ι.ων περιεκτικότερων αρετών ^ καί των έφ’ ήμίν 

ν Περαινοντες τά περί της σιω7τής καί τής σχέσεώς της προς τό θυμικόν, 

κατα την διδασκαλίαν του Έκδίκου, δέον νά προσθέσωμεν οτι επί πλέον 

διδάσκει ουτος ότι άπόλλυται εκ ψυχής ,. . ήδνπάθεια, δι αγρυπνίας καί σιω¬ 

πής 6. Πάντως ή σιγή πρόσεστι τοις άπαθέσιν 7, έξ οΰ καί ή σιωπώσα ψυχή 

έχει τήν ^ικανότητα τής άπομακρύνσεως του διαβόλου, καθ’ όσον έρχόμενος 

ούτος πρός αυτήν φεύγει μή ευρίσκων πεδίον συζητήσεως 8. Ούτως ή σιωπή 

έκδιώκουσα τον άλογον θυμόν έγκαθιστώσα δέ τον έ'λλογον οδηγεί τον άν¬ 

θρωπον εις τήν μακαριότητα τήν έν ταίς άρεταίς, τήν εύρισκομένην καθ’ 

οδόν πρός τον Θεόν. 

Λογιστικόν και ευχή 

, Τοΰ λογισμού, έκδηλώσεως ώς γνωστόν του λογιστικού, διεκρίθησαν, 

ομοίως όπως των επιθυμιών καί του θυμοΰ, δύο παραλλαγαί. Κατά τούς 

Πατέρας τής Εκκλησίας υπάρχουν οί άγαθοί, αγγελικοί κ.λπ. λογισμοί 9, 

ως συντελεστών της πρός τον Θεόν κινήσεως ώς άνεφέρθη ύπεστηρίχθη καί ύπό του 

λιν., ο οποίος παρατηρεί : όταν δλη δακρύων έκ τής περί τήν ευχήν χαράς άρξηται γίνε- 

αθαι ή ψυχή, τότε και αϋτη παρρησιαζομένη, ώς πρός τον έαυτής νυμφίον νύμφη β0ά· 

καταβήτω ό άδελφιδός μου εις κήπον αυτόν. Πρ. καί θεωρ. ήη\ 

1. Πρβλ. άνωτέρω σ. 357, σημ. 4, 6. 

, , 2'_ 0δ°ϊ ™Χεΐα άνάληψιν άρετής ή σιο)πή έστι τοίς εισαγωγικό Ις των χειλέων 
και ή μ.υϋις των οφθαλμών καί των ώτων ή κώφευϋις. Νικήτα Στηθάτου, έ'νθ’ άνωτ., κς' 

Φιλοκαλία, τ. Γ', σσ. 278 -279. Πρβλ. καί Δ η μ. Γ. Τσάμη, £νθ’ άνωτ., σ. 78.' 

3· Τά !ίέν «V όμϊν ΤΟ πάντα νοεϊν, τό φρονεϊν τό λογίζεσθαι τό λέγειν καί πράττειν 
δσα πρός ταπείνωσιν ημάς φέρουσιν. Συμεών Νέου Θεολόγου, Ηθικών Δ', Ό α 1* Γ ο ιι- 
Ζ 6 8, II, σ. 14,90-91. 

4. Ήλία Έκδίκου, Γνωστ. ιζ'. 

5- Ήλία Έκδίκου, Άνθ. ξα'. 

6. Αυτόθι οδ'. 

7. Ήλία Έκδίκου, Πρ. καί θεωρ. ος'. 

8. Αυτόθι κς'. 

9. Πρβλ. Ώριγένους, περί εύχής, Ρ. ΚοβΙδοίΐ&υ, ΟγΪ£θιι68 λΥβΓίίβ τ I 

II, Εβίρζί^, 1899 (= ΡΟ 11, 444). Εύαγρίου Ποντικού, περί διακρίσεως παθών καί λο- 
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ώς έπίσης οί οκτώ τής κακίας ι. Λυσιτελές άντιδοτον των κακών λογισμών 

έθεωρείτο ήδη ύπό του Ώριγένους ή ευχή 2, ήτις συνδυαζομένη μετά τής 

σιωπής θεωρείται καί τρόπος νήψεως υπο τοϋ Ησυχίου γραφοντος οτι 

υπάρχει ετερος (80. τρόπος νήψεως) τό εχειν καρδίαν βαθέως σιωπούσαν 

δια παντός λογισμού και ήσνχάζονσαν από παντός λογισμού και ενχεσθαι3. 

Ή σιωπή θά καταλάβη μικρόν κατά μικρόν θέσιν έξέχουσαν, διά^νά κατα- 

στή έν τέλει απαραίτητος διά τήν άπόκτησιν τής άρετής. Ούτως ό Νικήτας 

Στηθάτος θά γράψη ότι ή σιωπή είναι όδός ταχεία πρός άνάληψιν άρετής ί. 

Ό Ήλίας ό ’Έκδικος όμιλεΐ περί άγγελικον λογισμού5, καί περί λο¬ 

γισμών άκαίρων καί ευκαίρωνδ, άλλά καί ιδιαιτέρως περί του τής κενοδο¬ 

ξίας1, όν καί κατατάσσει έβδομον 8 εις τήν κατάταξιν τών κακών λογισμών, 

ακολουθών κατά γράμμα τήν κατάταξιν τής Εκκλησίας. Ηδη ο Κασσιανος 

ό Ρωμαίος τον είχε κατατάξει έβδομον, όπερ ηκολουθηθη υπο άλλων Πάτε¬ 

ρων τής Εκκλησίας9. Οί λογισμοί κατά τον Ήλίαν, συμφώνως πρός τήν 

διφυή αυτών παρουσίαν, άλλοτε μέν καθίστανται εμπόδια εις την ανατασιν 

καί θέωσιν τής ψυχής, αφού διά τών λογισμών, ον δια τών πραγμάτων προη¬ 

γουμένως πολεμονσιν οί δαίμονες τήν ψυχήν 10, άλλοτε όμως, οί ευσεβείς 

λογισμοί, υποβοηθούν τήν τοιαύτην κίνησιν τής ψυχής, εξ ού και παραγγελλει 

έρέτας τοϋ νοητού πλοίου νόει τους ευσεβείς λογισμούς Π. 

Κατά τ5 άνωτέρω, πρόβλημα είναι ή άπόκτησις τών ευσεβών λογισμών 

δι’ ών ή ψυχή θά φθάση εις τήν θεωρίαν, κατάστασιν, ώς έχει ήδη άναφερθή, 

πρός την οποίαν φυσιολογικώς ρέπει ή κάθε ψυχή, τέλος τής ψυχής είναι ή 

γισμών ζ', Φιλοκαλία τ. Α', σ. 48. Ησυχίου πρεσβυτέρου, πρός Θεόδουλον λόγος ψυχω¬ 

φελής καί σωτήριος περί νήψεως καί άρετής κεφαλαιώδης, Φιλοκαλία, τ. Α', σσ. 141 κ.έξ. 

1. Πρβλ. Κασσιανοϋ του Ρωμαίου, πρός Κάστορα επίσκοπον περί τών οκτώ τής 

κακίας λογισμών, Φιλοκαλία, τ. Α', σ. 61,7-9. Έπίσης Ίω. Δαμασκηνού, περί τών όκτώ 

τής πονηριάς πνευμάτο^ν, ΡΟ 95, 80Α κ.έξ. 

2. Δει υπέρ τον μή έπιθολοΰσθαι τον νουν υπό ετέρων λογισμών πάντων έπιλελήσθαι 

τών εξω τής ευχής. Ώριγένους, περί εύχής, ΡΟ 11, 444Α- 

3. Ησυχίου, Λόγος ψυχωφελής... ιε', Φιλοκαλία, τ. Α', σ. 143. 

4. Νικήτα Στηθάτου, πρώτη πρακτικών κεφαλαίου έκατοντάς κς', Φιλοκαλία, 

τ. Γ', σ. 278. 

5. Ήλία Έκδίκου, Γνωστ. λ'. 

6. Του αύτοΰ, Πρ. καί θεωρ. νδ'. 

7. Αυτόθι κθ'. 

8. Του αύτοΰ, Γνωστ. κθ'. 

9. Έπεχειρήσαμεν γράψαι περί τών όκτώ τής κακίας λογισμών γαστριμαργίας 

φημί καί πορνείας, φιλαργυρίας, οργής, λύπης, ακηδίας, κενοδοξίας καί νπερηφανίας. 

Κασσιανοϋ τοΰ Ρωμαίου, Πρός Κάστορα. . Φιλοκαλία, τ. Α , σ. 61,7-9 Πρβλ. επίσης Ιω. 

Δαμασκηνού, περί τών όκτώ τής πονηριάς πνευμάτων, ΡΟ 95, 80Α. 

10. Ήλ. Έκδίκου, Άνθ. ιη'. 

11. Τοΰ αύτοΰ, Πρ. καί θεωρ. μ.ε'. 
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ενωσις μετά του Θεοΰ, άλλα διά διαφόρους λόγους καί κυρίως λόγφ του 

προσύλου αύτής βαδίζει τήν αντίθετον οδόν. "Ας ύπομνησθή ότι ό ’Ηλίας 

διακρίνει τρεις λογισμούς έξαρτοψένους έκ της ποιότητος τής ευχής, γράφων, 

τΐΙ τελεία ευχή αγγελικοί παραβάλλειν πεφνκασι λογισμοί· τή δέ μέση 

πνευματικοί τη εισαγωγική δε οι φυσιολογικοί1. Ούτως ό προσευχόμενος 

πρέπει νά φθάση εις τήν τελείαν ευχήν, τήν άνωτέραν διά νά έπιτύχη τήν θέαν 
του Θεοΰ. 

Η ευΧγ)? περί τής οποίας ο Ηλίας ό ’Έκδικος γράφει οτι είναι (χαλινός) 

δνσκαθέκτον λογισμού 2, άς ύπομνησθή οτι τοποθετείται μεταξύ των αρε¬ 

τών εκείνων των όποίο^ν ή άσκησις έξαρτάται άποκλειστικώς καί μόνον 

εκ τής ανθρώπινης προαιρέσεως, άφοΰ των εφ’ ήμϊν, αϊ κατά δύναμιν άρεταί, 

ευχή τε και σιωπή3. Αναγκαιως ή εύχή προκαλεΐ διάφορα συναισθήματα 

έν τή ψυχή του προσευχομένου, πάντως καρποφόρος θεωρείται υπό του 

Έκδίκου εκείνη καθ’ ήν αί διαθέσεις τής ψυχής κατά τήν διάρκειάν της 

είναι έμβροχοι στεναγμοί άπό καρδίας αποδιδόμενοι4. 'Η έμφάνισις των δα¬ 

κρύων τής χαράς είναι, κατά τον Έκδικον, άποφασιστική, καθ’ όσον τότε 

καί αϋτη (δο. ή ψυχή) παρρησιαζομένη, ώς προς τον έαυτής νυμφίον νύμφη 

βοά’ καταβήτω ό άδελφιδός μου εις τον κήπον αντοϋ' καί φαγέτω των έμών 

δακρύων, ώς άκροδρύων [ΤΑσμ. ’^σμ. δ' 16] τήν πονηθεϊσαν παράκλησιν Κ 

'Η ευχή αυτή είναι ή τελεία κατά τήν οποίαν εμφανίζονται οί άγγελικοί λο¬ 

γισμοί, τήν διδασκαλίαν δέ ταύτην είχεν έκθέσει καί ό Συμεών ό Νέος Θεο¬ 

λόγος δια των εξής : οί άγιοι, άπό των θείων έλύλαμπόμενοι αγγελιών, τω 

συνδέσμω τον Πνεύματος συνδονμενοί τε καί σννενονμενοι, ισότιμοι αύτοϊς 

και εφάμιλλοι γίνονταιβ, άλλου δέ παρετήρει ότι άγγελοι συμψάλλουν μετά 

των μοναχών 7. Τό νά συνενωθή όμως ό άνθρωπος καί νά καταστή εφάμιλ¬ 

λος τών αγγέλων σημαίνει οτι άνέβη εκεί όπου οί άγγελοι εύρίσκονται ψάλ- 

λοντες τον «επινίκιον ύμνον», ήτοι «εις όψος», όπως γράφει Νείλος ό ασκη¬ 

τής Ό ’Ηλίας ό ’Έκδικος συμφωνών επί του προκειμένου, γράφει ότι αί 

νοεραι δυνάμεις συνεκπονούσι ... τή έν κατανύξει γενομένη ψυχή 9, καθιστούν 

1. Του αύτοΰ, Γνωστ. λ'. 

2. Του αύτου, Πρ. καί θεωρ. ξε'. 

3. Του αύτου, Άνθ. ξα'. Προστεθήτω ότι καί ενταύθα ακολουθεί Συμεών τον Νέον 

Θεολόγον δεχόμενον ότι είναι τών έφ' ήμϊν καί τό λογίζεΰθαι. καί τό λέγειν όταν φέρουν 

προς τήν ταπείνωσιν. Ηθικών Δ', ϋ 9. Γ Γ ο υ ζ β 8, 11, σ. 14,90-91. 

4. Ήλία Έκδίκου, ΙΤρ. καί θεωρ. ρς'. 

5. Αύτόθι ^η'. 

6. Συμεών τού Νέου Θεολόγου, Θεολογικών καί πρακτικών 8', Π&ΐτουζβδ σ. 
81,9-π. 

Ί. Κατηχήσεων ΙΑ', ΚρίνοοΚθίηβ, 11, σ. 162,22. 

8. Νείλου άσκητοΰ, Περί προσευχής νγ', Φιλοκαλία τ. Α', σ. 181. 

9. Ήλία Έκδίκου, Άνθ. ρια'. 
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δέ τήν άπό τών έξωθεν σχολάσασαν (δ<3. ψυχήν) πεπνρακτωμένην δλ,ην 5 6, 

ότε πλέον δύναται ή ψυχή νά έναρμονισθή προς τήν προσ - φώνησιν του 

Πνεύματος 2. 

Ή εύχή διά τής οποίας επιτυγχάνεται ή άνωτέρω «στάσις» — έξω χώρου 

καί χρόνου — είναι ή καθαρά προς τήν οποίαν φυσικώ τώ λόγω αισθάνονται 

εχθραν οί δαίμονες· πάντως δέον νά ύπομνησθή ότι δεν είναι ή πληθύς τών 

ψαλ,μών3 ή καταπλήσσουσα τούς δαίμονας, άλλ’ ή μονολ.όγιστος4 εύχή. 

Εμφανίζεται καί πάλιν εδώ μία άντίθεσις μεταξύ τών λογισμών άφ’ ενός 

καί τής μονολογίστου ευχής έξ ετέρου. Ό άνθρωπος κατά τήν εκκλησιαστι¬ 

κήν παράδοσιν — καί κατά τον ’Έκδικον — προκειμένου νά έπιστρέψη εις 

τον Θεόν πρέπει ν’ άρνηθή τούς λογισμούς καί νά έπαναλαμβάνη τό όνομα τής 

Τριαδικής θεότητος ώς εμπεριέχεται εις τήν μονολόγιστον ευχήν Κύριε, Ιη¬ 

σού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν με. Μετά λοιπόν τήν νηστείαν, δι’ ής ήλευ- 

θερώθη τών επιθυμιών, τήν σιωπήν δι’ ής έξεμηδένισε τον θυμόν, τώρα 

διά τής έν λόγω ευχής ό άνθρωπος άρνείται (=άποφατισμός) τήν κορωνίδα 

του ανθρώπου, τήν ειδοποιόν διαφοράν του κατ’ Αριστοτέλη, προκειμένου 

νά «ίδη» πλέον τον Θεόν, νά εύρεθή έν θεωρία, έξ ού καί καθίσταται ή ψυχή 

του «πεπυρακτωμένη» άπό τό φώς τής Μεταμορφώσεως. 

Ή θεωρία 

Απαραίτητος, ώς άνεφέρθη, προϋπόθεσις τής θεωρίας είναι ή εύχή 

καθ’ όσον αυτή διά προσευχής έμφανίζεσθαι ειωθεν 5, είναι δέ κατά τον ’Έκ- 

δικον συμφωνία νον προς λόγον καί λόγου προς αϊσθησιν °* κατά ταΰτα ή 

θεωρία οδηγεί εις τό άρχαίον κάλλος, έκεί ένθα δέν ύπήρχεν παρά τοίς άν- 

θρώποις έπικάλυψις τών γνωστικών - λειτουργιών, άλλά συμφωνία. Ό κό¬ 

σμος παύει νά είνει χωρισμένος εις αίθητόν καί νοητόν, ή εις υλικόν καί πνευ¬ 

ματικόν 7, άφοΰ κατά τον 'Αγιορειτικόν Τόμον τοΰ 1339 : όσοι πνευματικής 

καί υπερφυούς εύμοιρήσωσι χάριτός τε καί δυνάμεως αϊσθήσει τε καί νω, τά 

υπέρ πάσαν αϊσθησιν καί πάντα νούν οί κατηξιωμένοι βλέπονσιν8. Ή ορασις 

οδηγεί πλέον εις βάθος, άφοΰ οί άνθρίοποι βλέπουν πέρα τών αισθητών, ή 

1. Ένθ5 άνωτ., ρε'. 

2. Αύτόθι, ρθ'. 
3. Τού αύτου, Πρ. καί θεωρ. οα'. 

4. Τοΰ αύτου, Άνθ. ^δ' καί ρδ'. 

5. Τοΰ αύτοΰ, Γνωστ. λα'. 

6. Τοΰ αύτοΰ, Πρ. καί θεωρ. οα'. 

7. Λ ό σ κ ι. έ'νθ’άνωτ., σ. 212. 

8. Π. Χρήστου, Γρηγορίου Παλαμά Συγγράμματα, τ. Β', Θεσσαλονίκη 1966, 

σ. 576,6-8. 
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μάλλον ό κόσμος αποκτά την άπλότητά του τήν άπολεσθεΐσαν, 6 κόσμος απο¬ 

κτά. νόημα, είναι καταληπτός, δεν είναι ξένος, γίνεται οικείος. 

Κατόπιν των άνωτέρω πρέπει μετά ταΰτα να θεωρηθή ώς λογική άπο- 

λουθία ένας άκριβέστερος ορισμός τής θεοιρίας, ήτις, κατά τον ’Έκδικον, 

θεωρία έστίν, ον τό θεωρεϊν μόνον ώς εχονσι τα σώματα" αλλά και τό τους 

λόγους αυτών, προς τί βλέπονσιν ι, ορισμός ό όποιος και χαρακτηρίζει τήν 

θεωρίαν ώς τήν τελείαν γνώσιν, ήτις δεν επικαλύπτεται παρ’ ούδενός κατα¬ 

κερματισμού, του ανθρώπου καθισταμένου κυριολεκτικός και μεταφορικός 

πραγματικού ανθρώπου των Πατέρων 1 2. ”Αν ύπομνησθή ή προπτωτική κα- 

τάστασις, καθ’ ήν έκάλεσεν Άδάμ ονόματα πάσι τοϊς κτήνεσι και πάαι τοϊς 

πετεινοϊς τον ουρανού και πάσι τοϊς θηρίοις τοϋ αγρόν5, τότε ή θεωρία δι¬ 

καίως ονομάζεται υπό τοϋ Έκδίκου παράδεισος των νοητοόν 4 7’ καί πρέπει 

νά γίνη δεκτόν ότι επί τοϋ προκειμένου δεν χρησιμοποιεί μεταφοράν, άλλ’ 

αντιθέτους ό συγγρ. άκριβολογεί επί μιας άνεκφράστου καταστάσεως διά 

τούς φιλολογοΰντας, βιουμένης ομ.ως υπό των ((γνωστικόν» 5. Ή διαπίστω- 

σις όμως είναι ελλιπής, έκτος άν συνδυασθή προς τήν παράδοσιν τής Εκ¬ 

κλησίας, διά νά άποδειχθή καί εδώ ότι ό Ήλιος άκολουθεί αυτήν. Ό Κλή- 

μης ό ’Αλεξανδρεύς διέκρινε τούς πραγματικούς γνωστικούς των άλλων 

τούς οποίους ονομάζει ψευδωνύμους γνωστικούς 6 διά τής ειδοποιού διαφοράς 

συμφώνως τή οποία ό όντως γνωστικός είναι πάντων επιστήμων και πάντων 

περιληπτικός, βέβαια καταλήγει κεχρημένος καί επί των ήμϊν άπορων \ 

Ό Γνωστικός του Έκδίκου ταυτίζεται προς τον τοϋ Κλήμεντος, κοινόν δε 

γνώρισμα άμφοτέρων ή γνωσις ήτις έκτείνεται πέρα των συνηθισμένων 

ορίων, τά όποια πλαισιώνουν τάς γνώσεις των άνθρώπων. 

Ό ’Ηλίας ό ’Έκδικος άντιθέτει τον γνοιστικόν προς τον πρακτικόν8, 

πράττων δέ τούτο ταυτίζει τον πρώτον προς τον θεωρητικόν, άλλως τε αλ¬ 

λού διακρίνει δύο βίους, τον πραγματικόν καί τον θεωρητικόν 9. 'Η διάκρισις 

αΰτη άπεδόθη εις τούς Στωϊκούς 10, είναι όμως γνωστόν ότι οί Στωϊκοί διέ- 

1. Ήλία Έκδίκου, Πρ. καί θεωρ. λ^'. 

2. (άνθρωπος) τό έκ συστάσεως -ψυχής καί σώματος εις μίαν μορφήν συντεθέν. 

Μεθοδίου, περί άναστάσεως XXXIV. Πρβλ. Επίσης* Ιστηύΐν (80. Ό Θεός τον άνθρω¬ 

πον) μικτόν, επόπτην τής ορατής κτίσεως, μύστην τής νοούμενης, βασιλέα των έπι γής. 

Γρηγορίου Θεολόγου, εις τό άγιον Πάσχα ζ', ΡΟ 36, 632Β. 

3. Γεν. Β', 20. 

4. Ήλία Έκδίκου, Πρ. καί θεωρ. νη'. 

5. Αυτόθι. 

6. Στρωματέων Γ', 4. 

7. Αυτόθι Τ', 8. 

8. Ήλία Έκδίκου, Πρ. καί θεωρ. νη'. 

9. Τοΰ αύτοϋ, Άνθ. ς'. 

10. Λόσκι, ένθ’ άνωτ., σ. 78. 
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κρίνον τρεις βίους, γράφοντες βίων τριών οντων θεωρητικού καί πρακτικού 

καί λογικού, τον τρίτον αίρετέον ένθα, άκόμη καί άν παροραθή ότι οί Στωϊ- 

κοι αλλοΰ μεταχειρίζονται καί άλλα ονόματα 2 διά νά χαρακτηρίσουν βίους, 

σημειωθήτω οτι προκρίνουν τον λογικόν όδηγοΰντα εις λογικοκρατίαν. *Αν- 

τιθέτως ό ’Ηλίας ό Έκδικος άκολουθεί τήν άπό τοΰ Ώριγένούς καί εξής 

παράδοσιν καθ’ ήν σύμβολόν έστι Μαρία μεν τον θεωρητικού βίου Μάρθα 

όε τοϋ πρακτικού3. Προς τούτοις ό Ωριγένης έδέχετο οτι ό μέν πρακτικός 

καταλαμβάνει τάς αύλάς τοΰ Ναού ό δέ θεωρητικός εισέρχεται εντός τοΰ 

Οίκου τοΰ Θεού 4, όπερ' άκριβως επαναλαμβάνει καί ό ’Έκδικος γράφων* 

ό μέν γνωστικός ώς εν οίκείω οΐκω ένδοθεν εισέρχεται έν ευχή" ό δέ πρα¬ 

κτικός ώς παροδίτης όφθήσεται, έπιθνμών μέν ένδοθεν παρακνπτειν, μη συγ- 

χωρούμενος δέ διά τό ύπερανεστηκέναι τον φραγμόν τής πνευματικής ηλι¬ 

κίας αυτού5. Ή θέσις αυτή διήκει διά των Πατέρων τής Εκκλησίας, ούτως 

ό άγ. Γρηγόριος ό Παλαμάς γράφει* τό θειον φως (80. τής Μεταμορφώσεως) 

μετρώ δίδοται, καί μάλλον καί ήττον επιδέχεται, κατά τήν αξίαν τών νπο- 

δεχομένων άμερίστως μεριζόμενου 6. Ό Έκδικος προκειμένου νά καταστή- 

ση «αισθητήν» τήν ανάγκην τής διαφοροποιήσεως μεταχειρίζεται συνήθη 

εικόνα γράφων ότι όόσπερ ον πάντες οί εις βασώέως ομιλίαν ερχόμενοι, 

σνναριστάν αντώ δννανται, όντως ουδέ οί εις έντυχίαν ευχής ήκοντες, έν 

θεωρία τή κατ εκείνην όφθήσονται7. Άφοΰ όμως ούτε όσοι φθάσουν εις τήν 

εύχήν, όπως παρατηρεί ένταΰθα, θά ίδουν τον Θεόν, τότε ποιοι θά τό κατορ¬ 

θώσουν; 'Ο Έκδικος επί τοΰ προκειμένου γράφει ότι τούτο έξαρτάται καί 

έκ τής ποιότητος τής ευχής καί έκ τής θείας χάριτος, ούτοις έξω τοϋ πρώ¬ 

του καταπετάσματος ϊσταται έν ευχή ό ρεμβόμένος" ένδοθεν δέ γίνεται, ό 

μονολόγιστον έξαννων αυτήν μόνος δέ εις τά άγια τών αγίων παρέκνψεν, 

ό μετά τής εϊρήνης τών φνσικοον λογισμών καί τά περί τής πάντα νοϋν 

ύπερεχονσης διασκεπτόμενος, καί τίνος έκεϊθεν θεοφανείας καταξιούμενος8. 

Περαίνοντες άναφερόμεθα εις μίαν γνώμην τοΰ Έκδίκου έκφερομένην 

σχεδόν κατά τρόπον δογματικόν, ήτις όμως δηλοΐ καί τήν γωνίαν υπό τήν 

όποιαν «βλέπει» πλέον τον κόσμον έκείνος ό όποιος «είδε Θεοΰ πρόσωπον». 

Γράφει δηλαδή, ότι μέχρις ότου τούτο γίνη κατορθωτόν δεν είναι δυνατόν 

1. 8νΡ III, 173,4. 

2. Τρεις δέ προηγούμενους είναι βίους, τον τε βασιλικόν καί τον πολιτικόν καί τρί¬ 

τον τον επιστημονικόν. 8νΓ III, 172,14-15. 

3. Εις τό κατά Ίωάννην, αποσπάσματα έκ τών σειρών ΕΧΧΧ. 

4. Αόσκι, ένθ’άνωτ., σ. 78. 

5. Ήλία Έκδίκου, Πρ. καί θεωρ. νη'. 

6. Παρά Λόσκι, ένθ’ άνωτ., σ. 212, σημ. 34. 

7. Ήλία Έκδίκου, Πρ. καί θεωρ. ξδ'. 

8. Τοΰ αύτοΰ, ’Ανθ. ρδ'. 
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νά ύπαρξη έν τη ψυχή ούτε άγαλλίασις ούτε τέρψις, άφού δεν θά έχουν άνα- 

καλυφθή αυτί} τά θεμέλια τής οικουμένης, ατινά εϊσιν οί λόγοι των γεγονότων 1. 

’Άρα ή έξήγησις του κόσμου εύρίσκεται εις τήν μετά , του Θεοΰ ενωσιν επι¬ 

τυγχανόμενη κατά τήν χάριν καί τήν δωρεάν του Θεοΰ. 

Ούτως κατά τον 5 Η λίαν τον ’Έκδικον ό άνθρο^πος έν ζωή διά τής αυτο¬ 

προαίρετου εύχής, κεκαθαρμένος τή νηστεία καί τή σιωπή των κακών επι¬ 

θυμιών καί του αλόγου θυμ,ου άντιστοίχως, τή βοήθεια δέ κυρίως του Θεοΰ 

διά τών λειτουργικών Του πνευμάτων, καθίσταται συνόμιλος τούτοις όρων 

τά μεγαλεία του Θεοΰ, έλλαμπόμενος υπό του φωτός τής Μεταμορφώσεως, 

κατά τό μέτρον πάντως τών δυνατοτήτων ενός έκάστου. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ 

1. Τοϋ αύτοΰ, Γνωστ. ιγ'. 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ 

ΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Ό Μ. Γεδεών εις τό «Βυζαντινόν Έορτολόγιόν» του έγραψεν ότι εις 

τι μουσικόν χειρόγραφον ειχεν άπαντησει Ακολουθίαν προς τιμήν τοΰ Αρ¬ 

σενίου Αύτωρειανοΰ, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, αλλά δέν ένεθυμεΐ- 

το τήν ημέραν τής μνήμης καί δέν άνεύρισκε τάς σημειώσεις του (αί όποϊαι 

ειχον άπολεσθή κατά τον σεισμόν τής 27ης Τουνίου 1894) διά νά έξακρι- 

βώση τό πράγμα, όμως ύπέθετεν ότι ή εορτή ήγετο κατά τινα ημέραν τοΰ 

5Οκτωβρίου μηνός 1. 

Ό Σ. Εύστρατιάδης έπανέλαβε τήν πληροφορίαν τοΰ Γεδεών καί έγρα¬ 

ψεν ότι ή μνήμη τοΰ Αρσενίου τελείται εις τον «Όκτ ώβρ·?· ■» 2· 

Άλλ’ όμως ό Άθ. Παπαδόπουλος - Κεραμεύς ήδη εις τον κατάλογον 

χειρογράφων τοΰ έν Κο^νσταντινουπόλει Μετοχιού τοΰ Παναγίου Τάφου είχε 

περιγράψει τον ύπ’ άριθ. 648 κώδικα ό όποιος εις τά φύλ. 116ν - 118ν 

παραδίδει Ακολουθίαν εις τήν μνήμ,ην τοΰ Αρσενίου τελουμένην τήν 30ήν 

Σεπτεμβρίου3. Αύτόν τον κώδικα είχε βεβαίους ΐδει ό Μ. Γεδεών τον 

όποιον χαρακτηρίζει μουσικόν. Άπό τήν περιγραφήν τοΰ Ά. Παπαδοπούλου - 

Κεραμέως γνωρίζει καί ό V. ΕαυΓθπΙ τήν άκολουθίαν καί εύχεται τήν 

Ικδοσίν της 4. 

'Ο κώδιξ ΜΠΤ 648 είναι χαρτώος, άποτελεΐται άπό 326 φύλλα καί 

έχει γραφή, όπως σώζεται σήμερον, εις δύο διαφόρους έποχάς. Τό πρώτον 

μέρος τοΰ κώδικος παραδίδει τάς ακολουθίας τών μηνών Σεπτεμβρίου - 

1. Μ. Γεδεών, Βυζαντινόν Έορτολόγιον, Κιυνσταντινούπολις 1896 - 1897, σσ. 

216 - 217. Τήν πληροφορίαν έκ τοϋ Γεδεών γνωρίζει καί ό Ί ω. Συκουτρής, Περί τό 

σχίσμα τών Άρσενιατών. Ελληνικά, τόμ. 3, 1930, σ. 37 (έν ύποσημειώσει). 

2. Σωφρονίου Εύστρατιάδου (ή), μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως, 

Αγιολόγιου τής Όρθοδόξου Εκκλησίας, (Άθήναι 1960), σ. 57. 

3. Αθανασίου Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βι¬ 

βλιοθήκη, τόμ. Ε', Πετρούπολις 1915, σσ. 207 - 208. 

4. V. Ε&ιίΓοηί, Ε’βχοοηιηΊΐιηίο&Ιΐοη διι Ρ»Ιπ8γοΙιθ «Γοδορίι ΙβΓ ρ&Γ δοη 

ρΓβδέοβδδβιΐΡ Αρδβηβ, ΒΖ, 30, 1929 - 1930, σ. 495. Τοϋ αύτοϋ, Γβδ §Γ&η<Ιβδ οήδβδ 

Γβ1ϊ§·ΐθϋδβδ & Βγζβηοβ. Εα ίΐη άυ δβίιίδηΐθ Αρδέηΐίβ. Αοεκίθππβ Βοιιπιειϊηβ. Βυ11βί.ϊη 

άβ 1& δβοίΐοη Ηΐδίοπηϋθ, 26, 2, 1945, σ. 259. 
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Όκτωβρίου καί έχει γραφή κατά τον ΙΓ' αί. τελευτώντα τό δέ δεύτερον 

μέρος παραδίδει τάς Ακολουθίας του μηνος Νοεμβρίου καί έχει γραφή κατά 

τον ΙΕ' αί. τελευτώντα 1 2. Εις το πρώτον φύλλον του Όκτωβρίου μηνος καί 

εις τήν άνω φαν (φύλ. 119) σημειούται το ονομα του γραφέως (κρυπτο- 

γραφικώς) «Μανουήλ ίερέως Στυλιανού»3 4. Καθ’ έκάστην ημέραν παρατί¬ 

θεται πλήρης ή άκολουθία τών εορταζόμενων άγιων καί γεγονότων (μέ τά 

στιχηρά, ιδιόμελα, άπολυτίκια, συναξάρια, αναγνώσματα καί βεβαίους τούς 

κανόνας). Το ίδιάζον τού χειρογράφου είναι ότι πολλά ύμνογραφικά κείμενα, 

κυρίως δέ τά ιδιόμελα, φέρουν καί τήν μουσικήν. Διά τούτο 6 Μ. Γεδεών 

άνέφερεν ότι έπρόκειτο περί μουσικού χειρογράφου. Άλλο χαρακτηριστικόν 

τού χειρογράφου τούτου είναι ότι έγράφη διά νά άφιερωθή υπό τού πατριάρ- 

χου Ιωσήφ τού Γαλησιώτου (αντιπάλου τού Αρσενίου!) εις τον ναόν τής 

Αγίας Σοφίας, τής οποίας ήτο κτήμα επί πολύ χρονικόν διάστημα. Πάντως 

έκ τού άφιερωτικοΰ έπιγράμματος τό όποιον παραδίδεται εις τό τέλος τού 

Σεπτεμβρίου μηνος (φύλ. 116ν) φαίνεται οτι 6 πατριάρχης Ιωσήφ άφιέρω- 

σεν εις τήν Αγίαν Σοφίαν πλήρη σειράν των δώδεκα μηναίων, ή δέ άφιέ- 

ρωσις έγινε πατριαρχούντος τού Ίάοσήφ \ 

Ό V. ΕδιίΓθηί έκπληκτος από τό παράδοξον τού πράγματος, νά πα- 

ραδίδεται εις χειρόγραφον μέ άφιέρωσιν τού 5Ιωσήφ άκολουθία τού αντιπά¬ 

λου του Αρσενίου, έθεώρησε τό γεγονός σημαντικόν καί εγραψεν ότι ό 

όχι μόνον έσέβετο τον Αρσένιον, άλλ’ οτι επίσης άπεφάσισε τήν 

άγιοποίησιν του, καθιέρωσε μίαν άκολουθίαν καί κατά διαταγήν του έγράφη 

εις τό ύπ’ όψει χειρόγραφον ή άκολουθία. Πάντα ταύτα δείγματα μιας ικανής 

πολιτικής διά νά ήσυχάσουν οί Άρσενιάται5. Άλλ’- ή ύπόθεσις δέν πρέπει 

νά έχη άμεσον σύνδεσιν τού Ιωσήφ μέ τήν άκολουθίαν τού Αρσενίου. 

Έλέχθη άνωτέρω ότι ή άκολουθία παραδίδεται εις τά φύλ. 116ν-118ν 

τού κώδικος. Είς τό φύλλον 116ν περατοΰται ό Σεπτέμβριος, έπεται τό 

1. Μεταξύ τών ετών 1267 - 1275 κατά τον Ά. Παπαδόπουλον-Κερα- 

μ έ α, ένθ’άνωτ., σ. 207, μεταξύ τών έτών 1272 - 1276 κατά τον V. Ε δ υ Γ 6 Π 1, 

Εθδ §Τδΐκ1θδ ΟΓΪδΟδ. . ένθ’ άν., σ. 259. Τά ύδατογραφήματα του α' μέρους τού χειρο¬ 

γράφου (φύλ. 1 - 234ν) χρονολογούνται κατά τά έτη 1300 - 1327. 

2. Ό Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ένθ’ άν., χρονολογεί κατά τόν 

ΙΤ' αί. Τά ύδατογραφήματα του β' μέρους του χειρογράφου (φύλ. 235 - 326ν) χρονο¬ 

λογούνται μεταξύ τών έτών 1333 - 1382. Επιβάλλεται μία πλέον Εμπεριστατωμένη με- 

>Ετη του κωδικός παλαιογραφικώς καί κωδικολογικώς, διότι αρκετά ύδατογραφήματα 

εμφανίζονται τό πρώτον καί ή γραφή είναι ενδιαφέρουσα. 

3. Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ένθ’ άν., σσ. 207 - 208. 

4. Ένθ’άν., σ. 208. 

5. V. ΕδΐΐΓβηΙ, Ε’βχοοπυηιιηΐοδΙΐοη. .., σ. 495. 

άφιερωτικόν επίγραμμα τού Ιωσήφ καί άκολουθεΐ, μετά τό πέρας τού Σε¬ 

πτεμβρίου καί μετά τό άφιερωτικόν επίγραμμα, ή Άκολουθία τού Αρσε¬ 

νίου. Άπό τού φύλλου 119 άρχεται ό μήν Όκτώβριος (μέ έπίκλησιν τού 

γραφέους προς τον Κύριον νά εύλογήση τό εργον) ό όποιος καί περατοΰται 

είς τό φύλ. 234, χωρίς άλλο άφιερωτικόν επίγραμμα. Ό μήν Νοέμβριος 

εχει γραφή είς ά.κομψον καί άμελή γραφήν, δέν εχει μουσικήν γραφήν είς 

ύμνογραφικά κείμενα καί παραδόξως είναι γραμμένος είς δύο σελίδας (στή- 

λας) κατά φύλλον. 

Άπό τήν γενικήν αυτήν παρουσίασιν τού χειρογράφου φαίνεται σαφώς 

οτι ό μήν Σεπτέμβριος έληγεν είς τό φύλ. 116ν καί έκλείετο μ.έ τον ίαμβον 

τού Ιωσήφ. Ό μήν Όκτώβριος εύρίσκεται πλήρης είς τά φύλλα 119 - 324. 

Πρέπει λοιπόν τά φύλ. 116ν-118ν, οπού ή Άκολουθία τού Αρσενίου, νά 

ήσαν λευκά, όταν άφιερώνετο ό Σεπτέμβριος, καί τά λοιπά μηναία, είς τήν 

Αγίαν Σοφίαν. 

Άλλ’ ή γραφή τής Ακολουθίας μέ τήν γραφήν τών μηνών Σεπτεμβρίου 

καί Όκτεοβρίου δέν έχει διαφοράς, ίσως δέ καί ταυτίζεται ό γραφεύς των. 

Επομένως πρέπει καί ή Άκολουθία νά έχη γραφή κατά πάς τελευταίας δε¬ 

καετίας τού ΙΓ' αί. καί τάς άρχάς τού ΙΔ' αί. Χαρακτηριστικόν τής γραφής 

τής Ακολουθίας είναι οτι αύτη είναι πλέον άνειμένη καί βεβιασμένη τών 

λοιπών κειμένων τού πρώτου μέρους τού κώδικος. 

Πότε έγράφη ή Άκολουθία είς τον κώδικα; Μερικά στοιχεία άπό τήν 

Ιστορίαν τού Άρσενιατικοΰ σχίσματος είναι χρήσιμ,α Ε Ό κώδιξ εύρίσκετο 

είς τήν Αγίαν Σοφίαν άπό τής έποχής τής άφιερούσεώς του υπό τού Ιωσήφ 

κατά τήν α' (1267 - 1273) ή τήν β' (1282) πάτριάρχείαν του. ’Έκτοτε καί 

μέχρι τού Σεπτεμβρίου 1310, ότε έπήλθεν ό συμβιβασμός μετά τών Άρσε- 

νιατών, τό πατριαρχείου καί επομένως ή Αγία Σοφία κατέχεται άπό πολε¬ 

μίους τών Άρσενιατών. Επομένως θά ήτο παράδοξον νά είχε προστεθή ή 

Άκολουθία τού Αρσενίου είς κώδικα τής Αγίας Σοφίας, όταν πατριάρχης 

καί κληρικοί τού ναού είναι πολέμιοι τών Άρσενιατών. Μόνη δυνατότης 

είναι ή έπελθούσα ένωσις τού 1310 καί ή άνοδος τού Νήφωνος είς τον πα¬ 

τριαρχικόν θρόνον. 

1. Διά τό σχίσμα τών Άρσενιατών κλασσικαί παραμένουν αί μελέται τών V. Ε δ υ- 

Γ Ο Π I (Εβδ §;Γδηάθδ οπδβδ. . ., ένθ’ άν.) καί Ί ω. Συ/, ουτρη (Περί τό σχίσμα τών 

Άρσενιατών, Ελληνικά, 2, 1929, σσ. 267 - 332' 3, 1930, σσ. 15 - 44' 5, 1932, σσ. 107 - 

126). Διά τήν μελέτην αυτήν τού Ίω. Συκουτρή βλ. Νικολάου Β. Τ ω μ α δ ά κ η, 

Ό Ιωάννης Συκουτρής ώς Βυζαντινολόγος καί ή έκ Κύπρου έξόρμησίς του προς μελέτην 

τού Μεσαιωνικού Ελληνισμού καί της Τουρκοκρατίας, «Νέα Εστία» 104, 1978, σσ. 

1555 - 1559. Πρβλ. επίσης ί. Ο α η· ο α ζ & δ, ϋοοιιηΐβηίδ ΐιιόιΐίΐδ δ’βοοίέδίοΐο^ίβ 

1>γζ&ηϋη6, ΡδΠδ 1966, σσ. 86 - 106. 
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Τό 1310 είναι, τό έτος της άρσεως του Αρσενιατικού σχίσματος1. Ή 

συμφιλίωσις είναι εργον του Νικηφόρου Χούμνου 2, εις την γραφίδα δέ αύτοΰ 

οφείλεται καί ό χρυσόβουλλος λόγος του Ανδρονίκου του Β'3. Την 14ην 

Σεπτεμβρίου του 1310 μεταφέρεται τό λείψανον του Αρσενίου άπό του * Α¬ 

γίου Άνδρέου του έν τη Ερίσει εις τον ναόν της Αγίας Σοφίας 4. Έκεΐ έν- 

δύεται τα ίερά άμφια, τοποθετείται εις τον πατριαρχικόν θρόνον, τελείται 

σχετική ακολουθία καί άπό την χεΐρα του λειψάνου τοϋ Αρσενίου ό πατριάρ¬ 

χης Νήφων λαμ,βάνει την λύσιν του άφορισμοΰ την οποίαν άναγινώσκει 

εις τόν κώδικα. Μόνον τότε ή Αγία Σοφία προσφέρει δυνατότητας προσπε- 

λάσεως εις τούς Άρσενιάτας, διότι προηγούμενους κατέχεται άπό τούς αντι¬ 

πάλους των. Περίπτωσις νά έχη συνταχθή ή Ακολουθία προγενεστέρως 

καί νά άντεγράφη τότε εις τό χειρόγραφον τούτο τής Αγίας Σοφίας δεν φαί¬ 

νεται πιθανή. *Η Ακολουθία προϋποθέτει έπελθουσαν είρήνευσιν καί άκόμη 

τό λείψανον του Αρσενίου έγγύς καί προσιτόν. Μόνον τότε 6 Αγιοσοφίτης 

1. V. ΙίΠΙΡβηΙ, Εθδ §Γ9Πίΐ68 ΟΓΪδβδ. . ., σσ. 225 - 313. 

2. Έξ άγνώστου καί άνεκδότου «Λόγου εις τόν άγιον Αρσένιον π(ατριάρχην Κων¬ 

σταντινουπόλεως)», παραδιδομένου είς τόν κώδικα Πατμιακόν 366, φύλ. 430ν - 434ν, 

πιστοϋται οτι ύπήρχον σχέσεις συγγένειας μεταξύ των οικογενειών του Αρσενίου καί 

τοϋ Χούμνου. 'Ο ανέκδοτος οδτος λόγος θά έκδοθή ύπ’ έμοΰ είς τόν προσεχή τόμον τής 

ΕΕΒΣ. Είς τόν Λόγον είς τόν Αρσένιον λέγεται επί λέξει : καί γάρ ήν { = ό Αρσένιος) 

καθ’ αίμα φκειωμένος αύτφ (= τω Χούμνω, προγόνω τοϋ Νικηφόρου Χούμνου). 

3. Λόγος χρυσόβουλλος έπί τη ένώϋει των διαστάντων μοναχών, εϊτα συν ιόντων 

είς τούτον τω τής ’Εκκλησίας πληρώματι, λύσιν ειληφότων των προσισταμένων αύτοΐς 

(’Άοχ. Ειρήνη καί ομοφροσύνη...), <1. Γ γ. Βοίδ$οιΐ9.άβ, Απβοάοΐβ £Γ3.609., 

τόμ. II, Ρ&ΓΪ8 1830, σσ. 70 - 76 (άνατύπωσις είς 3. - Ρ. Μ ΐ § η β, ΡΟ 161, 1078 - 

1081). Νέα έκδοσις τοϋ λόγου έν V. Ε ά ιι γ 6 η ϊ, Εβδ £Τ&ηά68 οηδβδ..., σσ. 73 - 78. 

4. Τό λείψανον τοϋ Αρσενίου ευρίσκεται είς Κωνσταντινούπολή ήδη άπό τής 

εποχής τής έν Άδραμυττίω συνόδου (1283 - 1284) έπί Γρηγορίου τοϋ Κυπρίου, όπου 

μετήχθη άπό τοϋ τόπου τής κοιμήσεως τοϋ άγιου, την Προικόνησον. Ή μετακομιδή τοϋ 

λειψάνου έγινε μετά πάσης έπισημότητος άπό τής πύλης Ευγενίου είς τόν ναόν τής Αγίας 

Σοφίας. Κατόπιν αίτήσεως τής Θεοδώρας (μοναχής Κυριακής) Παλαιολογίνης Καντα- 

κουζηνής Ραουλαίνης πρωτοβεστιαρίσσης πρός τόν Ανδρόνικον τόν Β' τό λείψανον τοϋ 

Αρσενίου μεταφέρεται άπό τής Αγίας Σοφίας είς τόν ναόν τοϋ Αγίου Ανδρέου τοϋ έν 

τή Κρίσεΐ. Έκεϊ έξετίθετο καθ’ έκάστην Τρίτην πρός προσκύνησιν. Τά γεγονότα παρα¬ 

δίδουν ό Γεώργιος Παχυμέρης (Ανδρόνικος Παλαιολόγος, βφλ. Α', κεφ. 31 ■ έκδοσις 

Βόννης, σσ. 83 - 86) καί ό Νικηφόρος Γρηγοράς (Ρωμαϊκής Ιστορίας ς', 2' έκδοσις 

Βόννης, σ. 167). 

5. Τά τής συμ,βιβάσεως μνημονεύει ό Νικηφόρος Γρηγοράς (ένθ’άν., Ζ', 9’ έκ- 

δοσις Βόννης, σσ. 261 - 262). Τά σχετικά έγγραφα καί γενικωτέραν έκθεσιν των τής τε¬ 

λετής βλ. V. Ε & ιι γ 6 η ί, Εβδ £Γ&ικΐ65 ΟΓΐδβδ. . . 'Ο Ε. ΡβίΐΙ (Αΐ'δέηβ ΑιιΙο- 

ΐ’ί&ηοδ βΐ Αΐ'δβηίδίβδ, ΌΤΕ, 2, 1909, στ. 1994) χρονολογεί την έπελθουσαν συμβίβασιν 

την 11ην Απριλίου 1315. 
10-5-1979 
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γραφεύς ή συγγραφεύς τής Ακολουθίας είχε την δυνατότητα νά την γράψη 

είς τόν κοθδικα, διότι τότε μόνον δεν θά έπέσυρε την μήνιν των προϊσταμένουν 

πατριάρχων.. 

Έπομ,ένως τό παίγνιον τούτο τής μοίρας, είς κώδικα άφιερο)θέντα ύπό 

τού Τωσήφ είς την * Αγίαν Σοφίαν νά παραδίδεται Ακολουθία πρός τιμήν 

τού μέχρι θανάτου άντιπάλου του Αρσενίου, θά συνετελέσθη κατά την έπο- 

χήν τού έπελθόντος συμβιβασμού, τόν Σεπτέμβριον τού έτους 1310, καί 

ούδεμίαν έχει πρός τούτο σχέσιν ό Τωσήφ ή ό Αρσένιος. 

'Η ημερομηνία τής 30ής Σεπτεμβρίου κατά την οποίαν άγεται ή μνήμη 

τού Αρσενίου, κατά τόν κώδικα, είναι ή ημερομηνία τής κοιμήσεως τού 

πατριάρχου 1 είς την νήσον τής εξορίας του, την Προικόνησον, τό έτος 1273 2 

καί δεν πρόκειται περί τής ημερομηνίας τής ανακομιδής τού λειψάνου ή τής 

τελετής τής άρσεως του σχίσματος. 

'Η είς μνήμην τού Αρσενίου συγγραφή είναι μία πλήρης σύντομος 

Ακολουθία ή οποία άποτελείται άπό τρία στιχηρά, έν άπολυτίκιον καί έν 

έξαποστειλάριον, τόν κανόνα τού Αρσενίου (μετά τού σχετικού καθίσματος 

μετά τήν γ' ωδήν καί τού κοντακίου καί τού οίκου μετά τήν ς' ωδήν) καθώς 

καί δύο στιχηρών είς τό Εύαγγέλιον τής εορτής καί τό προκείμενον. 

Τά στιχηρά μελίζονται προς τό «Των ουρανίων ταγμάτων», τό άπο¬ 

λυτίκιον πρός τό «Τού λίθου σφραγισθέντος», τό έξαποστειλάριον πρός τό 

«Ό ουρανόν τοΐς άστροις». Ό κανών μελίζεται είς ήχον δ' καί πρός τόν 

κανόνα «Ανοίξο:> τό στόμα μου». Αλλά τό σύστημα των μελικών προτύπων 

κατά ωδάς έμ.φανίζει μίαν πρωτοτυπίαν. Τά μελικά πρότυπα κατά ώδάς 

είναι· «Ανοίξο.) τό στόμα μου» (α'), «Τούς σούς ύμνολόγους, Θεοτόκε» (γ'), 

«Ό καθήμενος έν δόξη έπί θρόνου» (δ'), «Έξέστη τά σύμπαντα» (ε'), «Τήν 

θείαν ταύτην» (ς*'), «Ούκ έλάτρευσαν» (ζ'), «Παίδας ευαγείς» (η'), «Εΰα 

μέν τό τής παρακοής» (θ') καί «Ταχύ προκατάλαβε» (διά τό κάθισμα) καί 

«Τή 'Τπερμάχω στρατηγω» καί «Αγγελος πρωτοστάτης» (διά τό κοντάκιον 

καί τόν οίκον). Καίτοι γενικώς τό σύστημα των μελικών προτύπων τού κα- 

νόνος τού Αρσενίου άνάγεται είς τόν γνωστόν κανόνα τής Ακαθίστου (Σάβ- 

1. Ημερομηνίαν κοιμήσεως τοϋ Αρσενίου τήν 30ήν Σεπτεμβρίου παρέχει ό Γεώρ¬ 

γιος Παχυμέρης (Μιχαήλ Παλαιολόγος, Ε', κεφ. 20* έκδοσις Βόννης, σσ. 394 - 395): 

Έπράττετο μέν ονν ταντα Έλαφηβολιώνος έκτη μηνός τον έπιόντος έτους, τον πατριάρ¬ 

χου "Αρσενίου πρότερον ή ταϋτα γίνεσθαι ήμερων έξ κατά τήν νήσον μεταΡΑάξαντος, εϊτ" 

ούν τριακοστή ΓαμηΡαώνος μηνός. 

2. 'Ως έτος κοιμήσεως του Αρσενίου το έτος 1273, τό όποιον καθώρισεν ό V. 

Ε 3. ιι γ θ η ϊ (ένθ’ άνωτ., σ. 260), έπιβεβαιοΐ καί ό 3. Ο ί 11, ΝοΙβδ οη Πιο άβ Μϊ- 

οΐιββΐβ βΐ ΑπάΓοπίοο ΡΜ&βοΙο^ΐδ οί Οβοι·§'β Ρ&οίιγιηβρβδ, ΒΖ, 86, 1975, σ. 303. Ό 

Τω. Συκουτρής, ενθ’άνωτ., τόμ. 2, 1929, σ. 301, είχε δεχθή τό έτος 1275. 

Έπετ-ηρίς ΓΕταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ' 24 
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βατόν ε' των Νηστειών), όμως άμεσον πρότυπον του συστήματος τούτου 

εύρίσκομεν, έκ των γνωστών, μόνον εις τον κανόνα τών Ναζαρίου, Γερβασίου, 

Προτασίου, Κελσίου (“Οκτωβρίου ιδ') τού “Ιωσήφ τού ύμνογράφου ι. 

Μετρικώς ό κανών δεν εμφανίζει μεγάλας αποκλίσεις, άλλα είναι χα¬ 

ρακτηριστικά! τρεις περιπτώσεις όπου δεν εχομεν απόλυτον εφαρμογήν τής 

όμοτονίας και ίσοσυλλαβίας, τάς δέ ανακολουθίας άφίνεται να καλύψη ή 

γνωστή τονή. 

α') Ό 3ος στίχος του τρίτου τροπαρίου τής α' ωδής (στίχ. 38) καί 

θείας πολιτείας δεν άντιστοιχεΐ απολύτως προς τούς άλλους στίχους τής 

αυτής ωδής, εμφανίζεται δέ το εξής σχήμα* 

Τροπ. 1 - - -ή - - - φ --ή ~ 

οικουμένης τε άπάσης πατριάρχης (συλ. 12) 

Τροπ. 2 - - ή- - - - ή- - , 7 - ί " 
και άνθέστηκας διό και εξωρίσθης (συλ. 12) 

Τροπ. 3 —] - χ - - X - χ - 

καί θείας πολιτείας (συλ. 7) 

Θεοτ. _ - χ _ _ - X ^ φ - χ - 

την κνησασαν Θεόν τον κτίστην πάντων (συλ. 12) 

β') Ό 3ος στίχος τού Θεοτοκίου τής γ' φδής (στίχ. 55) καί συ αντονς 

άντώόζασον δεν αντιστοιχεί απολύτως προς τούς άλλους τρίτους στίχους 

τής αυτής φδής, εμφανίζεται δέ το εξής σχήμα* 

Τροπ. 1 --χ - χ-- - --Χ---Χ-- 

καί πατριάρχην έχρισε τής οικουμένης, όσιώτατε, (συλ. 18) 

Τροπ. 2 Χ--Χ - X - - - [-] - φ - - - ~ ~ 

ρνσαι ημάς έκ θλίψεων και κινδύνου ταϊς πρεσβείαις σου (συλ. 17) 

Τροπ. 3 ---*■ - Χ---Χ-Χ- - “Χ “ Χ_ 
τονς νμνητάς σου σκέπασον από παντοίων προσβολών τον εχθρόν 

(συλ. 19) 
Θεοτ. - - _χ[_χ-χ ^ _ χ _ _ 

καί συ αντονς άντιδόξασον (συλ. 9) 

γ') Ό τρίτος στίχος τού Θεοτοκίου τής ε' φδής (στίχ. 97) τό φρικώ- 

δες άγΐ'ής Παρθένου δρώντα, αχραντε, δεν αντιστοιχεί άπολύτως προς τούς 

άλλους τρίτους στίχους τής αυτής φδής, εμφανίζεται δέ το έξής σχήμα* 

Τροπ. 1 - - -Χ--Χ-Χ- 

τής Βνζαντίδος αρχής άνάκλησιν (συλ. 11) 

Τροπ. 2 -X- - - - X - -- χ 
καί εύρες χάριν τών θαυμάσιων αντοϋ (συλ. 12) 

X. Ε ύ τ υ χ ί ο υ Τ. Τωμαδάκη, Ιωσήφ ό ύμνογράφος. Βίος καί £ργον, 

έν Άθήναις 1971, σ. 116. 

Ακολουθία εις Αρσένιον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως 371 

Τροπ. 3 — X _ X — — X — X- 

καί χάριν, πάτερ, θαυμάτων, δσιε (συλ. 11) 
Θεοτ. (__χ)~_χ _ χ _ _ χ _ χ- 

τό φρικώδες άγνής Παρθένον όροτιπα, αχραντε (συλ. 15) 

Αί μετρικά! αύται άνο^μαλίαι καλύπτονται κατά τήν μουσικήν έκτέλε- 

σιν τού κανόνος, είναι δέ δείγμα τής σπουδής μέ τήν οποίαν φαίνεται ότι 

έγράφη ό κανών 1. 

“Αλλά κα! γλωσσικά! κα! συντακτικά! άνωμαλίαι εμφανίζονται, αί πλεί- 

σται τών οποίων κολάζονται μέ το κατά τό νοούμενον σχήμα. Ούτως* 

α') Εις τό Θεοτοκίον τής α' φδής (στίχ. 41-43) εχομεν ωδήν σοι. . . 

| τήν κνησασαν.| ... . ίκετεύονσα. (άντ! βεβαίως τών ορθών* 

φδήν σοι.... τή κνησάση. ίκετενονση....). 

β') Εις τό τρίτον τροπάριον τής δ' φδής (στίχ. 73) (ίνα...) άνεν- 

ψημονμεν (άντ! τού ορθού* άνευψημώμεν). 

γ') Είς τό δεύτερον τροπάριον τής ε' φδής (στίχ. 8$) τούτον ήκολού- 

θησας (άντ! τού ορθού* τουτω . . . .). 

δ') Εις τό τρίτον τροπάριον τής αύτής ώς άνο^ φδής (στίχ. 93) τους 

άσπάζοντας (άντ! τού συνήθους* τους άσπαζομένους). 

ε') Είς τό Θεοτοκίον τής ς-' φδής (στίχ. 111) Τήν θείαν σκέπην. . . . 

(προστρέχοντες) (άντ! τού ορθού* Τή θεία σκέπη...). 

ς*') Είς τό Κοντάκιον (στίχ. 115) Τώ ποιμενάρχη (άντ! τού ορθού* 

Τον ποιμενάρχην), βεβαίως κατ’ έπίδρασιν του μελικού προτύπου «Τή 

ύπερμάχω. . .». 

ζ') Είς τον οίκον (στίχ. 125) δι ής (άντ! τού ορθού* δι* ήν). 

η') Είς τό πρώτον τροπάριον τής ζ' φδής (στίχ. 142- 143) πάντων 

μνημόνευε τους κραυγάζοντας (άντ! πάντας., πρβλ. τό πρώτον τρο¬ 

πάριον τής η' φδής, στίχ. 162, πάντας ημάς μέμνησο, ή άντ! . . .τών κραν- 

γαζόντων). 

θ') Είς τό πρώτον τροπάριον τής η' φδής (στίχ. 160) Τάγματα οσίων 

(άντ! του ορθού* Τάγμασιν). 

Επίσης εμφανίζονται και αί έξής περιπτώσεις τών κατά τό νοούμενον 

συντάξεων* 

α') Είς τό πρώτον τροπάριον τής γ' φδής (στίχ. 46) έχρισε, ύποκ. ή 

Τριάς, έκ τού στίχ. 44* ΔοχεΙον έγένον τής Τριάδος. 

β') Είς τό τρίτον τροπάριον τής ε' φδής (στίχ. 92-93) ή σειρά τού 

1. Βλ. Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ή Βυζαντινή 'Τμνογραφία κα! Ποίη- 

σις, ήτοι Εισαγωγή είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, τόμ. Β', Άθήναι 1965, σσ. 231 - 237. 
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νοήματος είναι λντρονμενος έκ κινδύνων τους άσπάζοντας ττίστει θήκην και 

σορόν λειψάνων σου. 

γ') Είς τ° δεύτερον τροπάριον της ζ' ωδής (στίχ. 145 - 146) ή σειρά 

του νοήματος είναι Ίερούργησας (■■= έμαρτύρησας) Χριστώ.... .ρώμη θεία 
ισχύων (ό Χριστός) σε. 

Αί ώς άνω γλωσσικαι καί συντακτικαί άνωμαλίαι κολάζονται άπό τό 

νοουμενον και είναι καί αύταί δείγμα τής σπουδής μέ τήν οποίαν συνετάχΟη 

ο κανών δια να κάλυψη επειγουσαν ανάγκην, τήν ακολουθίαν της ειρηνεύσεων 

των Αρσενιατών, άν δεν είναι δείγμα έπιδράσεως τής λαλουμένης καί του 

ολιγογράμματου του συντάκτου τής Ακολουθίας προερχόμενου έκ τής άκο- 

λουθησάσης τόν Αρσένιον εις τάς περιπετείας του πολυαρίθμου τάξεως των 

αγραμμάτων μοναστών. 

Οιοσδηποτε και άν είναι ό συντάκτης τής Ακολουθίας χαρακτηρίζει 

τον Αρσένιον ώς κλέος τής Βυζαντίδος, Άρχιεράρχην Χριστού, δόξαν των 

μοναζόντων, ποιμένα οικουμένης, ποιμενάρχην σεπτόν, πρόεδρον (=έπίσκοπον) 

τής πολεως (τής Κωνσταντινουπόλεο^ς), δεύτερον θειον Χρυσόστομον. Ό 

Αρσένιος προκαθωρίσθη διά τόν πατριαρχικόν θρόνον έκ κοιλίας μητρός, 

χαρακτηρισμός δια τού οποίου εγκωμιάζεται καί ή άγιότης καί ό έκλεκτός 

του Θεού. Είναι το προσφυγιον των Χριστιανών, τό δοχειον τής Τριάδος, 

η ανακλςσις τής αρχής τής Βυζαντίδος (διότι είναι ό πρώτος μετά τήν άπε- 

λευθέρωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχης). Ό Αρσένιος είναι άκα- 

κος, άξιοθαύμαστος, αοίδιμος, γνήσιος άρχιεράρχης ένθεος, άρχιερέιυν εγκαλ¬ 

λώπισμα, ό έχέφρων θεράπων τού Κυρίου, δόχεΐον τής Τριάδος, καθαρός 

θύτης Χριστού, οσίων καλλονή, καύχημα οικουμένης, μάκαρ, μακάριος, μα¬ 

καριότατος, μύστης Χριστού, όσιος, πανόσιος, πανόλβιος, πάνσεμ,νος, πάνσε¬ 

πτος, πάνσοφος, πανευφημος, σεβάσμιος, σοφός, φο^στήρ τού κόσμου. 

Λογω τής διαγωγής του εις τήν ύπόθεσιν τής αρπαγής τού θρόνου άπό 

τον Μιχαήλ τον Η' τόν Παλαιολόγον καί τής τυφλώσεως τού νομίμου δια¬ 

δόχου τού Θεοδώρου τού Λασκάρεο^ς Τωάννου ό Αρσένιος θαυμάζεται καί 

είναι άδάμας διότι άντέστη στερρώς, άπήλεγξε τήν άδικίαν, ήλεγξε σαφώς 

τό δράμα τής άδικίας, έφάνη έλεγχος αδικίας, ήλεγξε τό δράμα τό άδικον 

το κεκρυμμένον σαφώς, είναι ή φανέρωσις άδικίας κρυφής. Ό Αρσένιος 

επί τού προκειμένου είναι ό άστήρ ό έμφαίνων τήν αλήθειαν, ό ζηλωτής αλή¬ 

θειας ελεγκτικός, ο έλεγχος τής θείας αλήθειας, ο θείος πρόμαχος τής αλή¬ 

θειας, ό θείος έλεγχος τής άληθείας, · ζηλωτής άληθείας καί έλεγχος ταύτης, 

τής αλήθειας λύχνος ο έμψυχος. *0 Αρσένιος άντέστη διά τούτο καί άπη- 

λάθη θρόνου, άνθέστηκε διά τούτο καί έξωρίσθη ώς άλλος Χρυσόστομος, 

υπήρξε ζηλωτης άληθείας καί έλεγχος δι’ ήν καί έξωρίσθη. 

Απο τούς άνωτέρω χαρακτηρισμούς φαίνεται σαφώς ότι ό συντάκτης 

τής Ακολουθίας επιμ,ενει περισσότερον εις τήν ήθικήν ύπόστασιν τού Άρσε- 
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νίου 1 καί κυρίως τήν άσκητικήν πολιτείαν του, χωρίς βεβαίως νά παραγνω- 

ρίζη τήν δύναμιν άντιστάσεως τήν οποίαν είχεν έναντι τού Μιχαήλ τού Η'. 

’Αλλ’ ούδαμοΰ λέγεται τι διά τούς άγώνας τού Αρσενίου υπέρ τού διαδόχου 

Τωάννου καί τόν άφορισμόν τού Μιχαήλ τού Η' 2. Επίσης ούδέν λέγεται 

διά τόν Ιωσήφ τόν Α', τόν επιβήτορα, κατά τούς Άρσενιάτας, τού οικουμε¬ 

νικού θρόνου 3. Ή όλη ακολουθία κινείται εις τό κλίμα τής έξάρσεως τών 

ασκητικών άρετών τού Αρσενίου καί, χωρίς νά παροραθή ή δράσίς του έναντι 

τού Μιχαήλ, αΰτη παρουσιάζεται ηπίους δίχως νά άναφέρωνται οί πρωτερ- 

γάται. Τούτο τό στοιχεΐον είναι ενδιαφέρον καί είναι δυνατόν νά βοηθήση 

εις τήν χρονολόγησιν τής Ακολουθίας, τήν άναζήτησίν τού ύμνογράφου καί 

τόν σκοπόν τής συγγραφής. 

Κατά τά λοιπά εις τήν Ακολουθίαν χαρακτηρίζονται επίσης ό Χριστός 

καί ή Θεοτόκος. Ό Χριστός είναι ό Ιησούς, ό Κύριος, ό Χριστός. Ή Θεο¬ 

τόκος είναι ή Θεοτόκος, ή Παναγία, ή Παρθένος. Έξ έπόψεως γλωσσικής 

1 . Τήν αρετήν του Αρσενίου επαινεί καί ό Νικηφόρος Γρηγοράς (Ρωμαϊκής Ιστο¬ 

ρίας Γ', ί· έκδοσις Βόννης, σ. 55) : άνήρ περιφανής μέν τήν καθ' έαντόν αρετήν, τόν όέ 

τρόπον άπλονς καί ήν μέν γάρ τήν προς άρετήν φέρονσαν και κατά Θεόν άγωγήν ό άνήρ 

ον πολν τών άκρων απολειπόμενος (ενθ’ άν., Γ' 3* έ'κδοσις Βόννης, σσ. 62 - 63). 

2. Άφορισμόν τοΰ Μιχαήλ τοϋ Η' μνημονεύουν ό Γεώργιος Παχυμέρης (Μιχαήλ 

Παλαιολόγος, Γ', κεφ. 14’ έκδοσις Βόννης, 201 - 204), ό Νικηφόρος Γρηγοράς (Ρωμαϊ¬ 

κής Ιστορίας Δ', 4· έκδοσις Βόννης, σσ. 93 - 95) καί ή Διαθήκη τοϋ Αρσενίου. "Ομως 

τήν γνησιότητα τής Διαθήκης ήμφεσβήτησεν ήδη ό Ανδρόνικος ό Β' ό ΙΙαλαιολόγος, διά 

τόν άφορισμόν τοΰ Ιωσήφ Κωνσταντινουπόλεως. Ό φίλα προσκείμενος εις τόν Μιχαήλ 

τόν Η' Γεώργιος ’Ακροπολίτης δέν αναφέρει τόν άφορισμόν ούτε καί ό Θεόδωρος Σκου- 

ταριώτης. Περί τοΰ άφορισμοΰ τοΰ Μιχαήλ τοΰ Η' βλ. V. Γ Ά 11 ϊ’ 0 η I, Εθδ Ηβ§'βδίβδ 

δβδ Αοίοδ (Ιιι ΡδΙπδΐΌ&ί, δβ Οοηβίαηΐίηορίβ, τόμ. 1. Γ<?5 Αοίβδ (ίθδ ΡβιΓΗ9ιγο1ιθ5, τεΰχ. 

IV. Γβδ Ηθ§βδΙβδ άβ 1208 α 1309, ΡδΓΪδ 1971, σ. 166 (άριθ. 1362). "Ισως ό συγγραφεύς 

τής Ακολουθίας θεωρεί οτι ό άφορισμός εκείνος τοΰ Μιχαήλ τοΰ Η' είχε λυθή υπό τοΰ 

Ιωσήφ τοΰ Α', Κωνσταντινουπόλεως, λύσιν βεβαίως τήν οποίαν ούδέποτε άνεγνώρισαν 

ό Αρσένιος καί οί Άρσενιάται. Τήν λύσιν τοΰ άφορισμοΰ υπό τοΰ Ιωσήφ άναφέρουν ό 

Γειόργιος Παχυμέρης (Μιχαήλ Παλαιολόγος, Δ', κεφ. 25* έκδοσις Βόννης, σ. 307), καί 

ό Νικηφόρος Γρηγοράς (Ρωμαϊκής Ιστορίας Δ', 8" εκδοσις Βόννης, σσ. 107 - 108). 

3. Ό Ιωσήφ διά τούς Άρσενιάτας δέν είναι μόνον έπιβήτωρ τοΰ θρόνου άλλα καί 

προαφωρισμένος υπό τοΰ Αρσενίου. Τοΰτο μαρτυρούν ό Γεώργιος Παχυμέρης (Μιχαήλ 

Παλαιολόγος, Δ', κεφ. 28· έ'κδοσις Βόννης, σσ. 315 - 317 καί Ανδρόνικος Παλαιολόγος, 

Α', κεφ. 12’ εκδοσις Βόννης, σσ. 36 - 38), ή Διαθήκη τοΰ Αρσενίου (1. - Ρ. Μ ΐ £ 11 6, 

ΡΘ, τόμ. 140, στ. 956 - 957), ό Μακάριος Πισιδίας εις τήν προς τόν Θεσσαλονίκης Μα¬ 

νουήλ Δισύπατον επιστολήν του (Σ. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ, Ό πατριάρχης Αρσένιος ό 

Αύτωρειανός (1255 - 1260 καί 1261 - 1267), Ελληνικά, τόμ. 1,1928, σσ. 89 - 94). 

Τήν άποψιν τών Αρσενιατών γνωρίζει καί ό Εφέσου Ιωάννης Χειλάς (I. ϋ δ Γ Γ ο υ- 

Ζ 0 δ, ένθ’ άν.). Βεβαίως ό Ιωσήφ διαρρήδην άρνείται τόν άφορισμόν εις τήν προς 

τόν Θεσσαλονίκης Ιγνάτιον επιστολήν του (V. Γ α υ 1’ θ I) I, Ε’θΧθθΐΏΓηΐΐηΪ0δ1.ΐοη . . ., 

ένθ’ άν., ό όποιος δέχεται ότι δέν άφωρίσθη ό Ιωσήφ). 
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το κείμενον έχει ύποστή την έπίδρασιν της Ακολουθίας του προτύπου της, 

της Ακαθίστου, αλλά πολλά γλωσσικά στοιχεία τά όποια είναι κοινά καί 

επαναλαμβανόμενα είς την Ακάθιστον δεν τά άνευρίσκομεν εις την Ακο¬ 

λουθίαν του Αρσενίου. Γενικώς ή γλώσσα της Ακολουθίας του Αρσενίου 

είναι πτωχή, πολλά γλωσσικά στοιχεία επαναλαμβάνονται καί δεν διαφορο¬ 

ποιούνται μέ γλωσσικόν εμπλουτισμόν. Χαρακτηριστική είναι ή χρήσις τής 

μετοχής άντί ρήματος δηλοΰσα λαϊκήν έπίδρασιν καί γνώσιν τής άναττίκου 

ύμνογραφίας των κοντακίων. 

Ό συγγραφεύς τής Ακολουθίας πρέπει νά είναι κάτοικος τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως, διότι είς τό πρώτον τροπάριον τής α' ωδής λέγεται «τής 

πόλεως ταύτης γάρ γέγονε πρόεδρος» (στίχ. 29). Ό συγγραφεύς φαίνεται 

επίσης νά έχη τήν δυνατότητα νά χρησιμοποιή τά βιβλία τής Αγίας Σοφίας. 

Πρέπει νά είναι Άρσενιάτης ή τουλάχιστον νά έκτιμα τον Αρσένιον, άλλως 

δέν θά προέβαινεν, είς εποχήν εντόνου διαμάχης, είς συγγραφήν τής Ακο¬ 

λουθίας αυτού, άλλ’ έπίσης δέν είναι άντικαθεστωτικός, διότι δέν έχει εκφρά¬ 

σεις εντόνους εναντίον τού βασιλέως ούτε εναντίον των αντιπάλων τού Αρσε¬ 

νίου. Έκ τών γνωστών ύμνογράφων τής εποχής ό πλησιέστερος προς όλους 

αυτούς τούς χαρακτηρισμούς φαίνεται ό Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος, 

οικείος τού πατριαρχικού οίκου τότε. Άλλ* ή γλωσσική πενία τής ακολουθίας 

είναι σοβαρόν κώλυμα διά τήν είς αυτόν άπόδοσίν της. Έκτος εάν άποδοθή 

ή τοιαύτη πενία είς τήν βίαν μέ τήν οποίαν έγράφη ή Ακολουθία, εν όψει 

τής συμβιβάσεως μετά τών 5Αρσενιατών ι. 

'Η Ακολουθία τού Αρσενίου όπως έχει συντεθή εκθειάζει τον Αρσέ¬ 

νιον καί ώς αγωνιστήν καί ύπέρμαχον τής άληθείας καί ελεγκτικόν τής αδι¬ 

κίας, άλλ* ό τόνος καί αί εκφράσεις αποβλέπουν είς τήν έξαρσιν τού άσκητού 

Αρσενίου καί όχι τού αντιπάλου καί κατηγόρου τού βασιλέως. Ακριβώς 

είς ό,τι άπέβλεπεν ό Ανδρόνικος 6 Β', μετά τού Νήφωνος τού πατριάρχου, 

μέ τήν συμβίβασιν τού 1310. Τήν άποκατάστασιν τής νομιμότητος της βασι¬ 

λείας διά τής άποκαταστάσεως τού Αρσενίου καί τής άρσεως τού Άρσενια- 

τικοΰ σχίσματος. 

Έκ τής Ακολουθίας έπιβεβαιοΰται ή ήμερομηνία τής κοιμήσεως τού 

Αρσενίου, ή 30ή Σεπτεμβρίου. "Οταν γράφεται ή Ακολουθία τό λείψανον 

τού Αρσενίου είναι προσιτόν, πλησίον, καί άντικείμενον προσκυνήσεως. 'Η 

1. Προς τον Νικηφόρον Κάλλιστον Ξανθόπουλον οπαδόν, μετά τον θάνατον του 

Αρσενίου καί την παραίτησήν του Ιωσήφ, τής συμβιβάσεως συγκλίνει καί τό γεγονός 

οτι ούτος μέν έτρεφε σεβασμόν προς τον Αρσένιον, άλλά καί ένδιεφέρετο διά τήν συνέ- 

νωσιν τών διισταμένων μερίδοιν, Άρσενιατών καί Ίωσηφιτών. Τούτο φαίνεται καί άπό 

τήν πρός τόν Θεσσαλονίκης Μανουήλ Δισύπατον επιστολήν του (Ί ω. Σ υ κ ο υ τ ρ ή, 

ένθ’άν., τόμ. 3, 1930, σσ. 15-44). 
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λάρναξ τού Αρσενίου είναι πηγή θαυμάτων καί ιαμάτων, ό πατριάρχης ούτος 

έν τέλει είναι άγιος 3. "Ομως ή λατρεία τού Αρσενίου ώς αγίου δέν φαίνεται 

νά έπέδωκεν. Αύτη περιωρίσθη, τουλάχιστον έξ όσων σήμερον είναι γνωστά, 

είς τόν ύπ’ οψει χειρόγραφον κώδικα. Επομένως έγράφη και παρεμεινε μονον 

διά τήν περίστασιν τής τελετής τής συμβιβάσεο^ς, εκτός εάν άλλα χειρό¬ 

γραφα περιέχοντα αυτήν άπωλέσθησαν ή λανθάνουν. 

Ενδιαφέρον στοιχείον τής άκολουθίας είναι ότι αύτη στερείται συνα¬ 

ξαριού. Τό πράγμα είναι προφανές. Ό συντάκτης τής άκολουθίας άπηυθύ- 

νετο είς έκκλησίασμα τό οποίον έν πολλοίς έγνώριζεν ή είχεν εξ αμέσου πηγής 

πληροφορίας περί τού Αρσενίου. Δέν έπρόκειτο περί τιμωμένου προσώπου 

παρωχημένης εποχής, διά τό όποιον έχρειάζετο ή ύπόμνησις τού βίου και 

τής πολιτείας, ούδ’ έπροβάλλετο ό βίος αυτού ώς υπόδειγμα είς τους, μέλλον¬ 

τας νά είρηνεύσουν τού λοιπού, πιστούς άμφοτέρο^ν τών παρατάξεων. "Αλ¬ 

λωστε συναξάριον τού Αρσενίου διά τήν περίστασιν θά άνεφέρετο κατ’ ανάγκην 

είς συγκεκριμένας πράξεις αί όποίαι δέν ήσαν δυνατόν νά συγκαλυφθοΰν ή 

νά παραποιηθούν, διότι ήσαν γνωσταί είς τό έκκλησίασμα. Ακόμη δέν εχρεια- 

ζετο τό συναξάριον, διότι φαίνεται ότι τόν ρόλον του αντικατέστησε τό πα¬ 

τριαρχικόν έγγραφον τού Νήφωνος είς τό όποιον άδρομερώς έκτιθενται τα 

τής δράσεως τού Αρσενίου καί τό όποιον άνεγνώσθη κατά τήν τελετήν τής 

συμβιβάσεως. Είς τήν όλην σύνθεσιν τής άκολουθίας ούδέν λέγεται διά τόν 

Ιωσήφ καί ούδέν λέγεται διά τόν Μιχαήλ τόν Η' καί τό έγκλημά του. 

'Η έκδοσις τής Άκολουθίας γίνεται κατά τόν μοναδικόν χειρόγραφον 

κώδ. ΜΠΤ 648, φύλ. 116ν - 118ν, επιγράφεται δέ 3Ακολουθία είς τόν άγιον 

5Αρσένιον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως ητις τελείται τη τριακοστη τον 

Σεπτεμβρίου μηνάς. Εμφανή ορθογραφικά σφάλματα διορθοΰνται σιωπηρώς, 

άλλά χαρακτηριστικά συντακτικά φαινόμενα άφέθησαν ώς έχουν καθώς και 

γλωσσικοί τύποι ιδιόμορφοι. Έτέθησαν αί μαρτυρίαι τής Γραφής (1θ8ΐί- 

ηιοηΐα), όπου δέ έθεωρήθη άναγκαΐον, τό κείμενον έσχολιάσθη. Ό χωρισμός 

τής Άκολουθίας είς στίχους δέν ήτο πάντοτε ευχερής, διότι, ως ελεχθη και 

άνωτέριο κατά τάς μετρικάς άνακολουθίας, δέν υπάρχει πάντοτε ή όμοτονία 

καί ή ίσοσυλλαβία, αί δέ αποκλίσεις δέν ήσαν μικραί, ιδία, κατα τον τρίτον 

στίχον τών τροπαρίων. Κατά τά λοιπά ή έκδοσις ακολουθεί εις τους κανόνας 

τούς διαμορφωθέντας υπό τής Αθηναϊκής Σχολής τού Φροντιστηρίου τού 

1. 'Ο Αρσένιος, όμοϋ μετά του Ιωσήφ, έχει ένταχθή είς τό άπό του ΙΒ’ αί. προ:>- 

ταρχικώς συντεταγμένον συνοδικόν τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. Τήν ένταξιν ταύτην 

παραδίδουν ήδη οί άπό τοϋ ΙΔ' αί. κώδικες Χάλκης 39 καί Λαύρας I 197. Βλ. Σ. Ε ύ- 

στρατιάδου, Τό Συνοδικόν τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, ΕΕΒΣ 13, 1937, σσ. 

14, 29. 
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«Ρωμανού του. Μελ<*>δου»,,σεβασμόν δηλαδή είς τήν χειρόγραφον παράδοσιν 

και κατανόησιν του προσφερομένου κειμένου. 

Άκολον&ία είς τ(ον) άγιον Αρσένιον 
π(ατ)ριάρχ(ην) Κωνσταντινουπόλε(ως), ήζις τελείται 

τγί τριακοστή τον Σεπτε{μ)βρίου μηνός 

Στιχηρά ήχ. α' Προς· Των ού(ρα)νίων ταγμάτ(ων) 

Τής Βυζαντίδος τδ κλέος, "Αρχιεράρχ/α) Χ(ριστο)ν, 

χών μοναζόντ(ων) δόξα και ποιμήν οίκονμ(έν)ης, | 

1.117Γ 3Αρσένιε τρισμάκαρ, 

ρνσαι ημάς τους νμνοϋντάς σε, ένδοξε, 

δ από παντοίων κινδύνων και πειρασμών 

ώς Κ(υρί)φ παριστάμ(εν)ο(ς). 

'Όμ(οιον) 

'Ως τον Χ(ριστο)ϋ μιμητήν σε καί ποιμενάρχην σεπτόν, 

ώς καθαρόν σε θύτην μυστηρίων Κ(υρίο)ν, 

’ Αρσένιε, τιμώ μεν 

10 πάντες πιστ(ώς) καί δοξάζομεν, όσιε, 

ώς ζηλωτήν αλήθειας έλε(γ)κτικ(όν) 

εύσεβώς άνε(ν)φημονμ(έν) σε. 

'Όμ(οιον) 

'Ως γάρ ιό δράμα έλέγξας τής αδικίας σαφ(ώς) 

ύπερωρίσθης, μάκαο, τοϋ Κ(νρίο)ν θεράπων, 

15 5Αρσένιε, αδίκως 

θρόνον τον σον καί έδέξω τον στέφανον 

τής άληθεί(ας) ώς μ.άρτνς καί τήν ψυχήν 

υπέρ ής καί έθυα ας, μακάριε. 

Άπολ(υ)τ(ί)κ( ιον) ήχ. α' Του λίθ(ου) 

Τής θεί(ας) άληθεί(ας) γενόμ(εν)ο(ς) έλεγχο (ς) 

20 καί υπέρ ταύτ(ης) τήν ψυχήν σ(ον) έθνσας, μακάριε, 

άντέστης ώς άδάμας στερρώς, 

3Αρσένιε, ώς μύστ(ης) τον Χ(ριστο)ϋ, 

διά τοντο άπελάθης θρόνον τοϋ σου 

καί εύσεβοδς βοώμ(εν) · 

Στίχ. 11. Πρβλ. έκ του ανεκδότου λόγου είς τον Αρσένιον ό τής αλήθειας ζηλωτής. 
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25 δόξα τώ δεδωκότι σοι Ισχύν, 

δόξα τώ στεφανώσαντι. 

δόξα τφ ένεργονντι διά σοϋ πασιν ιάματα. 

Ό κα(νών) κατ’ άλφάβητον 

5Ωδή α' ήχ. δ' Ανοίξω τό στ(όμ)α 

5Αρσένιον ασμασιν άρχιεράρχ(ην) νμνήσωμ(εν)· 

τ(ής) πόλεωζ ταντης γάρ γέγονε πρόεδρος 

30 οικουμένης τε άπάσης π(ατ)ριάρχης 

καί όσιος άκακός, ώς ό θείος Πανλο(ς) βοά. 

Βασιλέα ή?*έγξας τό δράμα, π(ατ)ερ, ο έδρασε 

τό άδικον, όσιε, τό κεκρνμμ(έν)ον σαφώς 

και άνθέστηκας’ διό καί έξωρίσθ(ης), 

3δ ώς δεύτερος άλλος τε θειος Χρυσόστομος. 

Γενόμ(εν)ο(ς) Πν(εύματο)ς τον παναγίου, Αρσένιε, 

μητρός έκ κοιλίας γάρ καί σκεύος άγιον 

καί θεί(ας) πολιτείας' 

διό καί τιμώμ(έν) σε, άρχιεράρχ α Χ(ριστο)ν. 

Θ(εοτοκίον) 

40 Παρθένε πανάμωμε, Χριστιανόν τό προσφύγων, 

ωδήν σοι επάξιον άνενφημονμ(εν) πιστώς, 

τήν κνήσασαν Θ(εό)ν, τον κτίστην πάντων, 

αυτόν ικετενονσα υπέρ τ<ών δούλάν σον. 

’φδή γ' Τούς σ(ούς) ύμνολόγους, Θ(εοτό)κε, 

Δοχειον έγένον τής Τριάδος, * Αρσένιέ ένδοξέ, σεπτόν, 

45 θειον παμμάκαρ έμψυχον Π(ατ)ρ(ό)ς, Υιόν καί Πν(ευματο)ς 

30 - 31 Έβρ. ζ' 20 36 - 37 Αουκ. α' 1.6-16 

Στίχ. 29 - 31. ΙΙρβλ. έκ τοϋ άνεκδότου λόγου είς τον Αρσένιον ό θειος Ιεράρχης 

καί μέγας Αρσένιος, ό τής μεγάλης ταυτησί τιόλεως, τής Κωνσταντίνον φημί, ποιμην τε 

καί πρόεδρος, τδ μέγα κ?,έος τής οικουμένης. 

Στίχ. 33. "Οτι ό Αρσένιος έφανέρωσε τό έν κρυφή γενόμενον δράμα, έύθύς ώς τό 

έπληροφορήθη, μαρτυρεί ό Γεώργιος Παχυμέρης (Μιχαήλ Παλαιολόγος, Γ , κεφ. 14' 

έκδοσις Βόννης, σσ. 201 - 202) καί ή Διαθήκη τοϋ Αρσενίου. 
Στίχ. 40. ’Ήδη ό Μαλάλας παρέχει προσφύγων αντί καταφυγών, τόπος καταφυγής 

(Χρονογραφία, λόγος ιη'- έκδοσις Βόννης, σσ. 485, 6 καί 493, 23). 

Στίχ. 45. ”Εμψυχος. Καί ό Έφραίμιος λέγει διά τον Αρσένιον των αρετών κάλ- 

λιστος, έμψυχος Θρόνος («ί.-Ρ. Μ ί §' η β, ΡΟ, τόμ. 143, στήλ. 376, στίχ. 10273). 
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και πατριάρχ(ψ) έχρισε τής οΐκονμέν(ης), όσιώτατε. 

Ευγνώμων έγένον τον δεσπότου καί δούλος Χ(ριστο)ϋ τον Ί(ησο)ν· 
διό σε καί κατέστησαν επί πολλών, Αρσένιε- 

49 ρϋσαι ημάς έκ θλίψεων καί κίνδυνων ταΐς πρεσβείαις σου. | 

ί.Π7' Ζωήν τήν άγήρω έχληρώσω, πανόλβιε μύστα τον Χ(ριστο)ΰ 
Αρσένιε, μακαριε, άοχιεράρχα μέγιστε, 

τους ύμνητά(ς) σου σκέπασαν από π(αν)τοίων προ(σ)βολών τον εχθρόν. 

Θ (εοτοκίον) 

Παννμνητε, δέσποινα, παρθένε, διάσωζε πάντας τους πιστώς 
δοξάζοντας σε, άχραντε, τον Αρσενίου, πάναγνε, 

55 καί συ αυτούς άντιδόξασον. 

Κά(θισμα) ήχ. δ' Πρός' Ταχύ προκατάλαβε 

Ταχύς προς αντίληψιν των προ(σ)τρεχόντων εις σέ, 

ζών καί μετά θάνατον, π(άτ)ερ Αρσένιε, 

αοίδιμε όσιε, πόθογ σου την αγίαν, 

την των θείων λειψάνων λάρνακα[ν] 

60 προσκυνοϋμεν άσπαζόμ(εν)οι πίστει, 

δι ης καί τάς Χάσεις 

δωρείται ό Κ(νριο)ς. 

’Ρδή δ' Ό καθήμ(εν) ο(ς) έν δόξη έπΐ θρόνου 

Η σεβάσμιος σον, μακαρ, πολιτεία καί ασκησις 
καθαρόν σε θύτην, όσιε, Χ(ριστο)ϋ σε άνέδειξεν 

65 καί ποιμενάρχ(ην) άξίως καί Ισάγγελον 

θεαρέστως βιώσας σεπτώς, όσιώτατε. 

Θείος πρόμαχος έψάν(ης) άληθεί(ας) καί έλεγχος 
αδικίας, π(ατ)ερ, καί ονκ αϊσχννόμενος, όσιε, 
ουδέ πτοονμενος, μάκαρ, βασιλέως γάρ 

70 ενάντιον ομιλιών, ώς φησιν ή Γραφή. 

Ινα σε ως ποιμενάρχην οικουμένης πανεύφημ(ον) 

καί τής Βνζαντίδος κόσμιον π(ατέ)ρα καί όσιον 
όνενφημονμεν, τρισμάκαρ, προεχρίσατο 

έκ κοιλίας μ(ητ)ρ(ό)ς Ιερέα Χ(οιστό)ς ό Θ(εό)ς. 

Θ(εοτοκίον) 

^ Αχραντε, τους σονς ικέτας διαφύλαττε πάντοτε 

48 Ματθ. κε' 24 69 - 70 Ψαλμ. ριη' 46 73 - 74 Γαλάτ. α 15 
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εκ τ(ών) έναντί(ων) καί των περιστάσεων, δέσποινα, 

εκ τοϋ έχθροϋ ερχομένων, παναμώμητε, 

ώς γεννήτρια Χ(ριστο)ϋ τον Θ(εο)ϋ ημών. 

’φδή ε' Έξέστη τά σύμπαντα 

Κοσμήσας ώς γνήσιος άοχιεράρχης ένθεος, 

μά[ρ]καρ, εκκλησίαν τοϋ Κ(νρίο)υ, 

τής Βνζαντίδος αρχής άνάκλησιν, 

πρώτιστος έγένον καί ποιμήν 
πάντας τους τιμώντας σε περιέπ(εις), Αρσένιε. 
Λαβόον τον σ(ωτή)ριον στ(αν)ρόν τον τοϋ Κ(υρίο)ν σον 

τούτον ήκολούθησ( ας ), παμμάκαρ, 

καί εύρες χάριν των θαυμάσιων αυτόν 
καί γέγονας, όσιε, φωστήρ 
πάσι τοϊς ύμνοϋσί σε τ(άς) ϊάσ(εις) 6ωρονμενο(ς). 
Μακάριον εϊληφας παρά Θ(ε)ώ, μακάριε, | 

στέφανον έξ ϋψους άοράτως 
καί χάριν, π(άτ)ερ, θαυμάτων, όσιε■ 
λειψάνων σου θήκην καί σορόν 
πίστει τούς ό σπάζοντας έκ κινδύνων λντρονμ( εν )ο( ς). 

Θ (εοτοκίον) 

Έξέστησαν άπαντα τά τ(&ν) όγγέλ,ων τάγματα 

95 σον τής Παναγίας Θ(εοτό)κου 
τό φρικώδες αγνής Παρθένον όοώντα, άχραντε, 
πάνσεμνε, μυστήριον, σαφώς- 

Θ(εό)ν γάρ έγέννησας τον άχώρητον κτίσε(ως). 

’φδή ς' Την θείαν ταύτ(ην) 

Νικήσας, π(άτ)ερ Αρσένιε, 

Στίχ. 81. Ό Έφραίμιος (£νθ’ άν., στίχ. 1(3274 ) γράφει ότι ό Αρσένιος είς ποιμε¬ 

νάρχην ηρέθη Βνζαντίδος. 
Στίχ. 91, 105. Θαύματα του Αρσενίου, άλλα κατά τήν μεταξύ της πρώτης έξορίας 

καί της δευτέρας πατριαρχείας περίοδον αναφέρει ό Γεώργιος ’Ακροπολίτης (Χρονική 

Συγγραφή, έκδ. Α ιι II β ί δ ο η 5 θ ι· £, ΟβΟΓ^ίΐ ΑοίΌροΙϊΙαβ ΟρβΓδ, τόμ. I, Γίρδίβο 

1903, σ. 180)· Θαν/Μίτά τινα καί τεράστια παρά τοϋ Αρσενίου ένεργούμενα διηγούμενος 

(= ό σεβαστοκράτωρ Τορνίκης). Επίσης καί ό διασκευαστής του κειμένου (αυτόθι)· 

θαύματά τινα και έργα δυνάμεως θείας αυτόχρημα προς τονδε γεγονέναι διϊσχνριζόμενυς 

(= ό Τορνίκης). Όμοίως καί ό Θεόδωρος Σκουταριώτης (£νθ’ άνωτ., σ. 300). Επίσης 

καί δ άνέκδοτος λόγος είς Αρσένιον* ού δ ή και πολλά μεν θαύματα ειργασμένον. 

Στίχ. 99 - 102. Έκ του ανεκδότου είς τον Αρσένιον λόγου* Και πρώτον μέν ώς 

80 

85 

89 

ί.118Γ 
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100 νικήσαντα τον πάλαι προπάτορα ημών, μακάριε, 

μοναδική πολιτεία σου, δι ής όσί(ως) τούτον 
άρδην κατέβαλες. 

Ξενίζων ξένους, Αρσένιε, 

οϊκχείρον και κιχρ( ών) αενάως τε τους δεομένους σε 
10ο εύρες και χάριν παρά Κ(υρίο)ν σου θαυμάτων, 

π(άτ)ερ αξιοθαύμαστε. 

Ό πάσης κτίσεως Κ(νρΐο)ς 
προγνώστης και Θ(εό)ς σε έχρίσατο ποιμένα μέγιστον, 

και έξελέξατο, όσιε, προ τον σε τεγβήναι, 
110 ως καθαρώτατον. 

Θ(εοτοκίον') 

Την θείαν σκεπήν σου, άχραντε, 

προστρέχοντες, πανύμνητε δέσποινα, καί έκβοώμέν σοι 
κινδύνων πάντων καί θλίψεων καί κοσμικών σκανδάλην 
ρνσαι τον; δούλων; σου. ' 

Κοντάκ(ιον) ήχ. πλ. δ' Πρός' Τη ύπερμάχψ στρατηγ(φ) 

11δ Τώ ποιμενάρχη του Κ(νρίο)υ καί θειον ελ,εγχον 
τής αλήθειας ώς σεπτόν ενσεβώς κήρνκα 
άρχιεράρχ(ην) Βνζαντίδος σέ εύφημον μεν 
άλλλ ώς έχων παρρησίαν προς τον Κ(νριο)ν 
έκ παντοίων κινδύνων ημάς έλωυθέρωσον, 

120 Ινα κράζωμέν σοι' χαίροις, π(άτ)ερ Αρσένιε. 

Ό οίκος Ιίρός τό- "Αγγελος 

”Ανωθ(εν) έξ νψίστον κεχρισμένο(ς) έδείχθης 
σεπτός άρχιεράρχ(ης) καί Θείος, 
’Αρσένιε, μάκαρ, ζηλωτής 
τής άλ,ηθεί(ας) καί ταντ(ης) έλωγχο(ς)· 

125 δΐ ής γάρ καί εξωρίσθης 

καί βοοψ(έν) σοι νυν τοιαντα’ 

Χαίρε δι ού άπηλέγχ{θ)η ή αδικία, 

έφην, ταϊς θριξί τό σαρκικόν συναποκείρεται φρόνημα καί την ύπακοήν ώσπερ τινά θεμέ¬ 

λιον έχαιν την πρώτην εκείνην παρακοήν τον προπάτορας άπεκρονσατο. 

Στίχ. 103 - 106. ΙΙρβλ. έκ του ανεκδότου λόγου εις τον Αρσένιον Ελεημοσύνην 

δε ιός ονόεις των άπάντοη’ ήσπάσατο ώς ποΏΛκις βονλ.ηθήναι πραθψαι καί δοθήναι 

πτωχοΐς. 

Στίχ. 123-124. Επίσης έκ του ώς άνω λόγου- ο τής άληθείας ζηλωτής. 
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Χαίρε ότι ονκ έδέξοο τούς δεγομένους ταυτήν. 

Χαιρε αδικίας κρυφής ή φανέρωσ(ις), 
130 Χαϊοε τής άλ.ηθεί(ας) λνχνο(ς) ό έμψνχο(ς). 

Χαίρε ύψος άρχιερέων καί οσίων καλλονή, 

Χαΐρε τούτων ή ευπρέπεια καί τον κόσμου ό ποιμήν. 

Χαϊοε ότι νπάρχ(εις) οίκητήριον θειον, 

Χαίρε δτι τον 'Αγίζου) Πν(εύματο)ς έγένον. 

135 Χαΐρε άστήρ έμφαίνων την αλήθειαν, | 

ί.118ν Χαίρε φωστήρ τοϋ κόσμου καί ήλ.ιος. 

Χαΐρε δι ον ο Θ(εό)ς θανμαστονται, 
Χαΐρε δι ού δοξάζεται ό πλΑστης. 

Χαίροις, πάτερ Αρσένιε. · ,. 

Προκ(είμενον) ήχ. πλ. δ' Τίμιος έν(αν)τίον Κ(υρίο)υ 

Στιχ. Τί άνταποδώσομεν τω'Κ(υρί)φ 

Πασα πνοή 

Στιχ. Αινείτε τον Κ{ύριο)ν ? 

Εύα(γγέλιον) Έκ του κατά Ίο.>(άννην) 

Είπεν δ Κ(ύριο)ς έγώ είμι ή θύρα (’ίω. ι 9) 

Π( εν)τηκοστάρι(ον) : 

νΗχ. πλ. β' Ευ δούλε αγαθέ 

’φδή ζ' Ούκ έλάτρευ(σαν) 

140 Παριστάμ(εν)ος τώ θρόνω τοϋ παντάνακτος, 

μακαριώτατε, εν ον(ρα)νοϊς τον Θ(εο)ϋ 
έχέφρων, Αρσένιε, πάντων μνημόνευε 
τους κραυγάζοντας· 6 τ(ών) π(ατέ)ρων Κ(νριο)ς 
καί Θ(εό)ς εν(λ)ο(γητός) εϊ. 

145 ΓΡώμη θεία Ιερούργησα; Ισχύων σε 
Χ(ριστ)ω, μακάριε, άρχιεράρχα, σαφώς· 

διό καί έδίδασκ(ες) ημάς κραυγάζοντ(ας) 

νπερνμνητε (ό τών πατέρων Κύριος 
καί Θεός ενλωγητός εϊ). 

150 Σωτηρίαν έκδιδάσκων νονθετ(ών) ημάς, 

μακαριώτατε, ώς τον Χ(ριστο)ν μιμητής, 

ψυχής τε, Αρσένιε, άρχιεράρχα σοφέ, 

Στίχ. 129. Πρβλ. τήν σημείωσιν διά τον στίχ. 33. 

Στίχ. 130. Έκ του ώς άνω λόγου- ό άσβεστος λ.νχνος τής τον Χριστού εκκλησίας. 

Πρβλ. επίσης τήν σημείωσιν διά τον στίχον 45. 

Στίχ. 152. Έκ του άνεκδότου λόγου εις τόν Αρσένιον- Καί γάρ ήν τώ οντι σοφός, 

νπέρ τούς τηνικαντα σοφούς. . 
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καί βοάν αντώ' 6 τ(ών) π(αχέ)ρων Κ(ύριο)ς 
και Θ(εό)ς εν(λ)ο(γητός) (εϊ). 

Θ( εοτοκίον) 

155 Δνσωποϋμ(έν) σε πανάχραντε, ικέτευε 
τ(ον) σ(όν) υιόν καί Θ(εό)ν τον οϊκτειρήσαι ημάς 
τούς δούλους σου, δέσποινα, τούς σέ δοξάζοντας 
και κραυγάζοντας' εν(λ)ο(γη)μέν(ος) Κ(νριο)ζ 

(και Θεός ευλογητός εϊ). 

Ώδή η' Παΐδας ευαγείς 

160 Τάγματα οσίων ανγχορεύεις, 

Αρσένιε, άποστόλ(ων) και π(ατ)ριαρχ(ών), 
ώς πάντ( ων) συμμέτοχος πάντ( ας) ή(μάς) μέμνησο 

ταϊς Ικεσίαις σου αεί κραυγάζοντ(ας)' 
τόν Κ(νριο)ν υμνείτε τά (έργα 

165 και ύπερυψουτε εις πάντας τους αιώνας). 
"Υψος αρετών έποχετενων 
έπέβης άρχιερέ( ων) εγκαλλώπισμα 
εφθασας, πανόσιε, είς τά υπερκόσμια 
τον ον(ρα)νον βασίλεια και τά σκηνώματα* 

170 τ(όν) Κ(νριο)ν υμνείτε κραυγάζων 
(και ύπερυψουτε εις πάντας τούς αιώνας). 
Φέρων τ( όν) στ( αν)ρόν τ( όν) τον Κ(νρίο )ν 
επ' ώμων, Αρσένιε μακάριε, 
τούτον ήκολονθησας ϊχνεσι' τό ποίμνιον, 

175 άρχχεράρχ(α) πάνσεπτε, τό σόν έδίδασκ(ες)' 
(τόν Κύριον υμνείτε τά έργα 
και ύπερυψουτε είς πάντας τούς αιώνας). 

Θ(εοτοκίον) 

Παϊδας εναγείς ώς έν καμίνω 
ο τόκος σου τότε διεσώσατο, 

180 δέσποινα θεόνυμψε, νυν δέ και τούς δούλους σου 
εκ των κινδύνων ρύσασθαι τούτον ίκέτενε 
δαιμόνοη’ προ(σ)βολαϊς και άν(θρώπ)ων 
πονηρών, παρθένε, άεϊ έπερχομ(έν)ων. 

Στίχ. 174. Ή χρήσις ((ποίμνιον» καί είς τήν Διαθήκην :Ομολογώ ούν ποίμνιον 
τον Θεόν. . . ού κατημέληόα τού Ιδιον ποιμνίου (1. - Ρ. Μ ί £ Ω 6, ΡΟ 140, 949). 

Ακολουθία είς Αρσένιον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως 383 

’ίίδή θ' Εύα μέν τώ τ(ής) παρακο(ης) 

Χοίσας σε, παμμάκαρ, 6 Χ(ριστό)ς, Αρσένιε, π(ατ)ριάργην 
185 οικουμένης τε τ( ής) Βνζαντίδος έκκλησί(ας) 

άνάκλησιν καί πρόμαχον πρυηιστον 
της θείας γάρ άληθείβας) στερρώτατον 
δθεν σε πάντες μακαρίζομεν. 

Ψάλλεις νυν μετά τ(ών) άσκητ(ών), Αρσένιε, καί όσί(ων) 

190 άποστόλων τε μετά δικαίων κ(αί) μαρτύρων 
Ι\(υρί)ω τώ Θ(ε)ω παριστάμ(εν)ο(ς) 

τόν κόσμον ίλεούμ(εν)ο(ς), πάνσοφε, 

διό σε πάντες μακαρίζομ(εν). 

Τ(ριαδικδν) 

’Ώμοσε καί εστησεν έν σοϊ Αρσένιος σός οίκέτης 
195 τον φνλάξασθαι τάς έντολάς σον ώς θεράπων, 

τρισήλιε θ(ε)έ, παντοδύναμε, 
μονάρχα, Π(άτ)ερ, Υιέ καί τώ Πν(εύματ)ι' * 

δθεν και ενρε την όντάμειψιν. 

Θ (εοτοκίον) 

3 Αγία νύμφη, θεόνυμψε, αγνή, θεράπευσον τάς καρδίας 
200 τ(ών) υμνούντ(ων) σε, δέσποινα, πάντ(ων), Θ(εοτό)κε, 

καί ρνσαι πειρασμών τε καί θλίψεων 
π(αν)τοίων έπερχομ(έν)ων τοϊς δούλοις σου, 

τον * Αρσενίου παρακλήσεσι. 

Έξαπ( οστειλ)άρ( ιον) Ό ού(ρα)νδν τοΐς άστροις 

Π(ατ)ριαργών οσίων συμμέτοχο(ς) 

205 άνεδείχθης καύχημα οικουμένης 
ποιμήν θρεμμάτων Κ(υρίο)ν, 

3Αρσένιε π(ατ)ριάρχα, 

τούς άννμνονντάς σε σώζε. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΓΚΟΛΟΠΟΤΑΟΣ 

Στίχ. 206. Έκ του ανεκδότου είς τόν Αρσένιον λόγου· Τό μέγα κλέος τής οικου¬ 

μένης. 



ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΙΝΗ (ΐ 11.9.1978) 

Α' Αντιπροέδρου καί Μ. ευεργέτου της ΕΒΣ * 

Α'. ΕΙΣ ΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ 

Κυρίαι, Κύριοι, 

Το αποψινόν φιλολογικόν μνημόσυνον του έκλιπόντος την 11ην Σεπτεμ¬ 

βρίου 1978 αειμνήστου α' άντιπροέδρου μας Δημητρίου Γκίνη είναι άπόδοσις 

διπλής τιμής προς τον άνθρωπον καί τον επιστήμονα. Καί διά μέν τον επι¬ 

στήμονα καί τό έργον του θά όμιλήση ό είδικώτερος έν προκειμένω αγαπητός 

έν τώ Διοικ. Συμβουλίω συνάδελφος καθηγητής κ. Σπυρίδων Τρωϊάνος. 

Ό υποφαινόμενος θά ήθελεν άπλώς νά είπη ολιγας λεξεις δια τον άν¬ 

θρωπον, τον εύεργέτην τής Εταιρείας μας Δημ. Γκίνην, όπως τον εγνω- 

ρισεν έκ του πλησίον, δι’ επικοινωνίας πολυχρονίου, πολλών φευ δεκαετη- 

ρίδο^ν. Εκείνος ήτο τότε άρκούντως νέος, ορειβάτης καί έκδρομευς τακτι¬ 

κός καί 6 όμιλών ύπηρέτει τότε, πρό του 1950, την άρχειακήν υπηρεσίαν. 

Αί σχέσεις μου με τον αείμνηστον Γκίνην ύπήρξαν άδιατάρακτοι, διότι 

οίασδήποτε διαφοράς άντιλήψεων καί αν είχατε μαζί του, ίδεολογικάς, πολι- 

τικάς, γλωσσικάς άκόμη — καί εϊχομεν — δεν Σάς έδιδεν αφορμήν ποτέ να 

δυσαρεστηθήτε μαζί του. ’Ητο πρόθυμος, καλοβολος, ήπιος, διαλλακτικός, 

δεν έσ/ολίαζε ποτέ τά ελαττώματα των άλλων, των εργασιών των και αυτας 

τάς προθέσεις των. Δεν έδίσταζε νά μοιράζη την φιλίαν του μεταξύ άνομοίων 

ανθρώπου. Καί τι μικρόν νά του προσέφερες τό έθεώρει μέγα, καί τούς ζώντας 

έτίμα καί τούς παλαιούς, τούς ήδη νεκρούς, μέ τούς οποίους ολίγον ή πολύ 

συνειργάσθη. "Οπως μέ τον νεαρώτατον τότε άείμν. Βαλέριον Μέξαν, συνερ¬ 

γάτην του εις τον καταρτισμόν τής τριτόμου Ελληνικής Βιβλιογραφίας 

1800 - 1862 εις την έπιτέλεσιν τής οποίας καί την έκδοσιν ό ΐδιός του μόχθος 

ύπήρξεν άναμφιβόλως πολύ μεγαλύτερος από την συμβολήν τού προώρους 

άποθανόντος συνεργάτου του. Τά παραδείγματα αυτά ή σαν πολλά. Προσε- 

φερεν ό Γκίνης αναρίθμητα, ουδέποτε όμως έκόμπαζε διά τα σπουδαία επι- 

. *. Όμιλίαι είς τό Φιλολογικόν του Μνημόσυνον όργανωθέν υπό τής ήμετέρας Εται¬ 

ρείας την 20ήν Δεκεμβρίου 1978. 
11-5-1979 
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τεύγματά του, χρησιμώτατα είς πλείονας τής μιας πνευματικάς περιοχάς. 

Απείχε κρισολογιών, ερίδων, αδικιών, ηθελημένων παραλείψεων (όπως 

αχνότατα συμβαίνει μέ άλλους κύκλους καί μελετητάς, άδικητάς θά ελεγον 

μάλλον, οί όποιοι διά του τρόπου τούτου τής σιγής νομίζουν ότι θ’ αποκτή¬ 

σουν οί ίδιοι φωνήν καί ΰπαρξιν). Έτίμα τό έ'ργον των συναδέλφων του καί 

τών ομοτέχνων του. ΤΗτο δίκαιος ένί λόγω, έξ εκείνων τών παλαιών άνδρών 

τούς οποίους όσημέραι άναζητουμεν, ου μόνον διά τήν εργατικότητα καί 

τήν επιστημοσύνην των άλνλά καί διά τήν εύθύτητα τού χαρακτήρος των. 

Είς πρωτοβουλίαν τού αειμνήστου συναδέλφου Γεωργίου Κ. Σπυριδάκη 

καί είς τήν είσήγησίν του παρά τώ άποθανόντι φίλω του, οφείλεται τό ότι 

ό Δημήτριος Γκίνης κατ’ άρχάς μάς έδωκεν επ’ ένοικίω τό διαμέρισμα είς 

τό όποιον μετεστεγάσθη τό 1959 ή Εταιρεία μας, δηλαδή τού μεγάρου Άρι- 

στείδου 8 τήν εσοχήν (ρετιρέ), τό όποιον έν συνεχεία καί έν ζωή έδώρησεν 

είς τήν Εταιρείαν Βυζαντινών Σπουδών. Προηγουμένως έστεγα.ζόμεθα, 

τρόπος τού λέγειν, είς αποθήκην δύο δωματίων άνήκουσαν είς τήν Πάγκειον 

Επιτροπήν, παρά τήν Λαχαναγοράν τού ποτέ Βαρβακείου, οπού έπροσπα- 

θούσαμεν νά συγκεντρώσου μεν τά βιβλία καί τάς έκδόσεις τού σωματείου 

μας. Έκ τής ιδίας του προαιρέσεως, άνευ ούδεμιάς ύποδείξεως ή πιέσεως 

τρίτου τίνος έξ ήμών τών έν τώ Διοικ. Συμβουλίω συναδέλφων του, άφήκε 

διά διαθήκης του τό δωμάτιον καί τήν αποθήκην τού στοκ τών Επετηρίδων, 

τά όποια επί έτη κατείχομεν επί χαμηλω ένοικίφ, διά νά συμπληρώσωμεν 

τον άνεπαρκή χώρον τού δωρηθέντος ακινήτου. Μάς τό ανήγγειλε πρό δεκαε¬ 

τίας περίπου καί άπαξ τό είπε δεν τό άνεκάλεσε. Δείγμα καί τούτο τής 

σοβαρότητος μεθ’ ής, γέρων πλέον, άντεμετώπιζε τά τοιαΰτα θέματα. Τόσον 

ήδύνατο τόσον επραξεν, ενώ ημείς οί άλλοι ούδ’ όσον έλάχιστον δυνάμεθα 

σκεπτόμεθα νά πράξωμεν δι’ άνετον καί εύπρόσωπον στέγασιν τού σωμα¬ 

τείου μας. 

Δέν πρέπει νά παρίδωμεν τό γεγονός ότι ό αείμνηστος Γκίνης δέν έγνώ- 

ριζε κατ’ όψιν μόνον τήν Βιβλιοθήκην μας. Πριν αΰτη ταλαιπωρηθή ή λ\.εη- 

λατηθή, πρό τού 1940, τήν είχε λεπτομερώς εξετάσει διά τήν σύνταξιν τής 

Ελληνικής Βιβλιογραφίας, έγνώριζεν έπομένως τήν αξίαν της. Εκεί π.χ. 

εύρε τήν «’Ωδήν είς έλαίαν», τήν άποδοθεΐσαν ύπ’ αύτοΰ είς τον Άνδρέαν 

Κάλβον, μοναδικόν έντυπον τό όποιον — άφ’ ής παρελ^άβομεν τό 1959 τήν 

Μυστακίδειον Βιβλιοθήκην — έστάθη άνεύρετον. Καί κατά καιρούς προσέ- 

φερεν είς τήν Βιβλιοθήκην διάφορα έντυπα. 

'Η Εταιρεία ένετοίχισε μαρμαρίνην πλάκα, φλοτεχνηθείσαν υπό τού 

γλώπτου κ. Νικ. Σοφιαλιάκη, είς τήν είσοδον τού δο^ρηθέντος είς αύτήν υπό 

τού Γκίνη διαμερίσμ,ατος, άνήρτησε δέ έν αύτώ καί τήν εικόνα του. Ελπίζω 

δ’ ότι καί άφού έκλδίψωμεν καί οί περιλοιπόμενοι, όσοι τον έγνώρισαν έκ 

τού πλησίον, οί Εταίροι μας θά ένθυμούνται μέ σεβασμόν, αγάπην καί θαυ- 

Έπετηρίς ' Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ' 25 
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μασμόν τον γενναιόδωρον άνδρα, τον μειλίχιον άνθρωπον, τον άκάματον 
ερευνητήν καί τον διαπρεπή επιστήμονα, τον χρηστόν καί χρήσιμον πολίτην !. 

Τό φιλολογικόν εργον του Δ. Σ. Γκίνη 

Δημητρίου Σ. Γκίνη, Τά ανώνυμα έργα του Κοραή. Βιβλιογραφικό 
δοκίμιο. Μέ ένα άνέκδοτο κείμενό του, «Έφημερίζ του κάτω κόσμου», 

Αθήνα 1948, 8°, σσ. 55. 

— Κατάλογοι των ελληνικών κωδίκων έν Έλλάδι καί Ανατολή, ΕΕΒΣ 

11, 1935, σσ. 361 -382. 

— Συμπλήρωσις του καταλόγου των έκδόσειον Ν. Γλυκέος, «Ήπ. Χρο¬ 

νικά» 12, 1937, σσ. 175- 179. 

— Ό Κ. Νικολόπουλος ώς μουσικοσυνθέτης καί γαλλόφωνος ποιητής, 

«Ελληνικά» 10, 1937 - 1938, σ. 280. 

— Μία άγνωστη φδή του Κάλβου, «Νέα Εστία» 13, 1938, σσ. 347 - 350. 

— Ό μεταφραστής του «Αριστοδήμου» καί τό πρώτον δημοσίευμα του 

Γ. Ναύτη, «Νέα Εστία» 25, 1939, σ. 63. 

— Αί θεολογικαί εκδόσεις του (Άνδρέου) Κάλβου, «Ελληνικά» 11, 1939, 

σ. 333. 

— Ό «θάνατος του Δημοσθένους» του Νικολάου Πίκκολου, «Νέα Εστία» 

32, 1942, σσ. 991 - 5. 

— Δέκα άνέκδοτα γράμματα του Κοραή στον Πέτρο Σκυλίτση Όμηρίδη, 

«Άθηνά» 52, 1948, σσ. 131 - 144. 

— Τό χειρόγραφο τής αυτοβιογραφίας του Κοραή, «Ελληνικά» 12, 1952, 

σσ. 146 - 147. 

— Αί εκδόσεις των Λυρικών του <ΆΘ.) Χριστοπούλου, «Ό Βιβλιόφιλος» 

6, 1952, σσ. 103 - 105. Βλέπε καί σσ. 90-91, περί ίταλ. μεταφράσεων. 
— Κατάλογος ελληνικών έφημερίδων καί περιοδικών 1811 - 1863, Άθή- 

ναι 1963. Ό ελληνικός Τύπος (1811 - 1863). Συμπλήρωμα, «Ό Έρα- 

νιστής» 2, 1964, σσ. 222. Κατάλογος έλλην. έφημ. καί περιοδικών 

1811 - 1863. Β' έ'κδοσις, Άθήναι 1967. 

— Διορθώσεις, συμπληροόσεις καί προσθήκες στο «Β,βρβΓίοίτβ» τού Μ. 

ΒίοΙι&ΓίΙ, «Ό Έρανιστής» 1, 1963, σσ. 111 -116. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ Σ 

1. Τά έν τι) ΕΕΒΣ δημοσιεύματα του άειμν. Γκίνη εύρίσκει τις έκ των Ευρετη¬ 

ρίων του περιοδικού. Περαιτέρω καταγράφω ένδεικτικώς ύπέρ τά δέκα δημοσιεύματα 
του Γκίνη άφορώντα εις πράγματα καί πρόσωπα της Νεοελληνικής Ιστορίας καί Λογο¬ 

τεχνίας, ενδεικτικά τη; ποικιλίας των διαφερόντων του, τής ερευνητικής του ίκανότητος 
καί τής συμβολής του είς τά θέματα. Περισσότερα κατεγράφησαν εις τό περ. «Ό Έρα- 

νιστής» 8, 1970, σσ. ια' - ΐε'. 
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Β'. Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

'Η οικογένεια τών Ελλήνων ιστορικών τού Δικαίου άπώλεσε διά τού 
θανάτου τού Δημητρίου Γκίνη έν τών άξιο^τέρων μελών της, τό όποιον άφιέ- 

ρίυσεν είς την θεραπείαν τού επιστημονικού τούτου κλάδου 64 έτη γονίμου 
ερευνητικής εργασίας. 

'Ο Δ. Γκίνης έγεννήθη την 24ην 5Απριλίου 1890 έν Άθήναις, όπου 
συνεπλήρωσε τάς εγκυκλίους σπουδάς του. Ακολούθους, ώς φοιτητής τής 
Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, ύπήρξεν είς τών πρώτων μα¬ 

θητών τού τότε μόλις έπιστρέψαντος έκ Γερμανίας Δημητρίου Παππούλια, 

ό όποιος, κήρυξ γενόμενος τής ιδέας τής ένότητος έν τή ιστορική έξελίξει 
τού ελληνικού δικαίου από τής άρχαιότητος μέχρι τού ύπέρ τής Ανεξαρτη¬ 

σίας άγώνος, άπέβη ό θεμελιωτής ιδίας ιστορικής σχολής τού Δικαίου. 

'Η κλίσις προς τήν έρευναν τού «δικαίου τού Ελληνισμού», την οποίαν 
έσπειρεν είς τήν ψυχήν τού νεαρού Γκίνη ή διδασκαλία τού Παππούλια, άνε- 

πτύχθη καί ώρίμασεν έν συνεχεία υπό τήν καθοδήγησιν τού διδασκάλου τού 
διδασκάλου του Ευ.(]\νΐ£ Μΐίίβίδ έν Λειψία. Διαβλέπων τό ήναγκαιον έδραίο^ν 
φιλολογικών γνώσεων διά τήν επιτυχή διενέργειαν αρχειακών ερευνών προς 
διαπίστωσιν τού αγνώστου πηγαίου υλικού, έτράπη κατά τήν διάρκειαν τής έν 
Γερμανία παραμονής του καί προς τήν σπουδήν καθαρώς φιλολογικών κλά¬ 

δων. Ουτω παρηκολούθησε μεταξύ άλλων τον περίφημον παλαιογράφον V. 

(ά&ΓάίΙι&Ηδθΐι, αί παραδόσεις καί τά φροντιστήρια τού οποίου παρέσχον είς τον 
Δ. Γκίνην τάς προϋποθέσεις διά τήν μετέπειτα ερευνητικήν του δραστηριό¬ 

τητα. Τάς φιλολογικάς ταύτας γνώσεις συνεπλήρωσε βραδύτερον, μετά τήν 
επιστροφήν του είς τήν Ελλάδα, ώς φοιτητής τής Φιλοσοφικής Σχολής τής 
γενετείρας του. 

Κρίνων ό Δ. Γκίνης ότι μεγαλυτέραν σπουδαιότητα διά τήν μελέτην τής 
ιστορικής συνεχείας τού «δικαίου τού Ελληνισμού» έχει ή έρευνα τών δύο 
τελευταίων περιόδων άπό τάς τέσσαρας, είς τάς οποίας ό Παππούλιας διέκρι- 

νε τήν ιστορίαν τού ελληνικού δικαίου, ήτοι τής περιόδου τού βυζαντινού δι¬ 

καίου άπό τού Ιουστινιανού μ,έχρι τής 'Αλώσεως καί τής τού δικαίου τού μετά 
τήν "Αλωσιν Ελληνισμού, είς ταύτας άφιέρωσε τό σύνολον τών δυνάμεών του 
ώς ιστορικός τού Δικαίου. Είς τον χώρον τούτον ήνοιξαν αί έργασίαι του νέας 
οδούς. 'Η δυσχέρεια ένός θέματος, δεν άπεθάρρυνε τούτον, αλλά άντιθέτως 
ήσκει γοητείαν επ’ αύτοΰ καί άπετέλει πρόσθετον κίνητρον. Χαρακτηριστικόν 
είναι ότι ή πρώτη έργασία τού Γκίνη, καθ’ δν χρόνον εύρίσκετο έτι έν Γερμα¬ 

νία, είχεν ώς άντικείμενον τό πρόβλημα τής χρονολογήσεως τής «Εκλο¬ 

γής» τών Ίσαύρων 1, πρόβλημα επί τού οποίου έπανήλθε 40 έτη βραδύτε- 

1. ϋ«δ ΡΓθΐηυ1§«Ιΐοη.δ]·&ΙΐΡ <3θγ Ιδ&απδοΐιβη Εο1ο§β, Βγζ&ηίΐηϊδοϊιβ Ζβϋδοϊιπίί 
24, 1923 - 1924, σσ, 346 - 358. 
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ρον 1 καί το όποιον δεν δύναται είσέτι νά θεωρηθή ώς λελυμένον. Ανεξαρτήτως 

όμως του άν θά γ£νγ) τελικώς γενικώς αποδεκτή ή ύπο του Γκίνη προτεινομένη 

χρονολόγησις (726), αί προβαλλόμεναι αντιρρήσεις δεν μειώνουν την σημασίαν 

τής ύπο τούτου παρατιθεμένης επιχειρηματολογίας. Σημαντικήν συμβολήν 

διά την προπαρασκευαζομένην νέαν κριτικήν έκδοσιν τής αυτής νομοθετικής 

συλλογής τού ΙΓ αίώνος αποτελεί καί ή έν ετει 1933 δημοσιευθείσα μελέτη 

του «Ζητήματα τινα έκ τής Εκλογής των Ίσαύρων» 2. Εις μεταγενεστεραν 

επεξεργασίαν τής αύτής συλλογής έν συνδυασμω προς τον Πρόχειρον Νόμον 

άναφέρεται ή εργασία του «"Αγνωστον ιδιωτικόν έγχειρίδιον βυζαντιακοΰ 

δικαίου»3. ' 

' Π μετά τινα έτη γενομένη έκδοσις των «οικοδομικών νόμων» τού ’ Γου¬ 

λιανού τού Άσκαλωνίτου έξ ενός χειρογράφου τού Παναγίου Τάφου ένίσχυσε 

την άποψιν τής νομοθετικής των κυρώσεως υπό τού Έπαρχου καί συνεπλήρωσε 

την μόνην έκδεδομένην μορφήν τού κειμένου τούτου έν τή Έξαβίβλω τού 

Άρμενοπούλου4. Επίσης εις τό νομοθετικόν έ’ργον των Μακεδόνων άνα- 

φέρεται καί μικρά εργασία, δι’ ής προτείνεται διόρθωσις εις χωρίον τών 

Βασιλικών 5. 

Άντιλαμβανόμενος την τεραστίαν σημασίαν τής μοναδικής διασωθείσης 

νομολογιακής συλλογής τής γνωστής υπό τό όνομα τής «Πείρας» έξέδιοκε 
•[ ■ 

1. Ό ύπ’ άριθ. 121 κώδιξ τής Μονής Άγ. Νικάνορος (Ζάβορδας) καί δύο χρονο- 

λογίαι : τής Εκλογής τών Ίσαύρων καί του Προχείρου Νόμου, ΕΕΒΣ 30, 1960 - 1961, 

σσ. 351 - 352. 

2. ΕΕΒΣ 10, 1933, σσ. 43 - 54. Βλ. καί λ. Εκλογή τών Ίσαύρων, Θρησκ. καί 

Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 5, 1964, στ. 533 - 534. 

3. ΕΕΒΣ 12, 1936, σσ. 411 -413. Ή διά τής μελέτης ταύτης γενομένη έπισή- 

μανσις του συλλεκτικού αύτοΰ έργου είναι πολύ χρήσιμος τούτο μέν διά την επιβαλλο- 

μένην κατάταξιν καί άξιολόγησιν τοιούτων «εγχειριδίων», τών οποίων ό άριθμός δέν είναι 

άσήμαντος, διότι ή έκπόνησις τούτων ύπηρξεν, ώς φαίνεται, προσφιλής άπασχόλησις τών 

βυζαντινών νομικών διά λόγους πρακτικούς, τούτο δέ διά την έτοιμαζομένην νέαν κριτι¬ 

κήν έκδοσιν τού κειμένου τής Εκλογής. Εις το υπό τού Γκίνη περιγραφόμενον έργον έχρη- 

σιμοποιήθη κατά την γνώμην του ή ύπο τό όνομα τής Εοΐο^α ρπν&Ιθ. γνωστή μορφή. 

Έν τούτοις τό άμετάθετον τού κεφ. 16 τής Εκλογής δημιουργεί ώρισμένας επιφυλάξεις. 

Βλ. επ’ αύτοΰ Ό. 8 ί βι ο η - 8 ρ. Τ γ ο ΐ & η ο 8, Εϋοκ&άίοη αηδ Εοϊθ£9. ρήναία 

9ΐιοΐ8, Εοηίβδ ΜίηοΓβδ II [ΕοΓδοΙιαη^βη ζιιγ Εγζαηϋηΐδοΐιβη ΕθοΙιΙ^βδοΙιΐοΜβ, 3], 

ΕΓ&ηΙίίιΐΓΐ/Μ 1977, σσ. 47 έπ. 

4. Τό ’Επαρχικόν βιβλίον καί οί νόμοι Ίουλιανοΰ τού Άσκαλωνίτου, ΕΕΒΣ 13, 

1937, σσ. 183-191. Τά υπό τού Γκίνη έκδοθέντα άποσπάσματα έχουν μεγάλην ομοιό¬ 

τητα πρός τό κείμενον τού 00(1. Οοηβνβπδϊδ 23, τού μόνου κωδικός, όστις έν ££. 380 επ. 

περιέχει την γνησίαν μορφήν τών νόμων τού Ίουλιανοΰ. Ό Ρ. Ρ ΐ β 1 6 Γ παρά Η. Η υ η- 

£ β γ, Βΐβ ΙιοοίΐδρΓ&οΙιΙϊοΙιβ ρΓοίίΐιΐΘ ΕίίβΓΟίυο άβΓ ΒγζίΐηϋηοΓ [Ηί>.<1.Α\ν. 12.5.2], 

ΜΐΙηοΙίΟΠ 1978, επισημαίνει τό πρόβλημα τής έκδόσεως της πηγής ταύτης, άλλ’ άγνοεΐ 

δυστυχώς τήν δημοσίευσιν τού Γκίνη (σ. 396, σημ. 235). 

5. Διόρθωσις εις χωρίον τών Βασιλικών, ΕΕΒΣ 29, 1959, σσ. 349 -350. 

τώ 1958 1 σειράν διορθώσεων εις τό δυστυχώς οχι κατά άψογον τρόπον έκδε- 

δομένον κείμενον, προετοιμάζων τήν νέαν κριτικήν έκδοσιν του, τήν οποίαν 

όμως δέν έπέπρωτο νά ίδη έκτυπωθεΐσαν, παρά τό γεγονός ότι εις τό εργον 

τούτο είχεν αφιερώσει πολλά έτη περί τάς δυσμας τού βίου του. 

Εις ιδιωτικήν συλλογήν τών αρχών τού ΙΔ' αίώνος, τό «Ηύξημένον 

Πρόχειρον», άφορα παρατήρησις, καθ’ ήν διά τού όρου «Βασιλικός Νομος 

Λέοντος καί Κωνσταντίνου» τών νομοκανόνων νοείται ή συλλογή αυτή καί 

όχι ή Εκλογή τών Ίσαύρων 2. Μία τών σημαντικωτέρων πηγών τού βυζαν¬ 

τινού δικαίου, ασφαλούς ή σπουδαιοτέρα τής υστεροβυζαντινής περιόδου, 

προεκάλεσε τήν ιδιαιτέραν προσοχήν τού Δ. Γκίνη. Πρόκειται περί τής Είςα- 

βίβλου τού Άρμενοπούλου, τής οποίας τήν άνάγκην έπανεκδόσεως πρός 

άντικατώστασιν τής έκδόσεως Ηθίΐϊΐΐι&οΐι μετ’ επιμονής εξήρεν. Εις διάστημά 

26 έτών τετράκις ήσχολήθη μέ τήν Έξάβιβλον καί τον δημιουργόν της δημο- 

σιεύσας μίαν σειράν διορθώσεων εις τό κείμενον της συλλογής ταύτης 3, μίαν 

μελέτην περί τής υπό τού Αλεξίου Σπανού γενομένης μεταφράσεως τής Έξα¬ 

βίβλου4, ένα ανέκδοτον λόγον τού’Αρμενοπούλου 5 καί τέλος μίαν κατά τον 

ΙΘ' αιώνα έκπονηθείσαν εις τάς παραδουνάβιους χώρα<? επεξεργασίαν τής 

Έξαβίβλου, εις τήν οποίαν έδόθη υπό τού δημιουργού της το όνομα «Νέος 

’Αρμενόπουλος» Β. 
Άλλ’ ή δραστηριότης του έρευνητοΰ δέν κατενεμήθη ίσομερώς μ.εταξυ 

τών δύο ιστορικών περιόδων, περί ών έγένετο ανωτέρω λόγος. Πολύ μεγαλυ- 

τερον μέρος τού ενδιαφέροντος του άπερροφήθη απο το μεταβυζαντινόν δίκαιον, 

όρον διά τήν καθιέρωσιν τού όποιου ήγωνίσθη, συνεπής πρός τήν θεωρίαν τής 

ένότητος έν τή ιστορική εξελίξει τού ελληνικού δικαίου, ώστε να περιλαβη 

τό δίκαιον πάντων τών τμημάτων τής βυζαντινής αυτοκρατορίας, όχι δέ μόνον 

εκείνων, τά όποια περιήλθον εις τήν τουρκικήν κυριαρχίαν. 

1. Διορθώσεις εις την «Πείραν» Εύσταθίου τού Ρωμαίου, ΕΕΒΣ 28, 1958, σσ. 

248 - 257. 
2. Ό «Βασιλικός νόμος Λέοντος καί Κωνσταντίνου» εις Νομοκανονας τών μετά 

τήν Άλωσιν χρόνων, ΕΕΒΣ 19, 1949, σσ. 209 - 228. Ή διαπίστωσις αΰτη είναι ιδιαι¬ 

τέρας σημασίας, διότι τό «Ηύξημένον Πρόχειρον» ύπηρξεν έκ τών βασικών πηγών, έξ ών 

ήντλησεν ό Μαλαξός κατά τήν σύνταξιν τού νομοκάνονός του. 

3. Διορθώσεις εις τήν Έξάβιβλον τού Άρμενοπούλου έπί τή βάσει τού Νομοκά- 

νονος τού Μαλαξού, ΕΕΒΣ 14, 1938, σσ. 306 - 309. 

4. Περί τήν μετάφρασιν τής Έξαβίβλου υπό τού Αλέξιου Σπανού, Τομος Κωνσταν¬ 

τίνου Άρμενοπούλου [Επιστημονική Έπετηρίς Σχολής Νομικών καί Οικονομικών Επι¬ 

στημών, τ. 6], Θεσσαλονίκη 1952, σσ. 173 - 178. 

5. Αόγος ανέκδοτος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου εις τήν προεόρτιον εορτήν τού 

Άγιου Δημητρίου, ΕΕΒΣ 21, 1951, σσ. 145 - 149. 

6. Ό «Νέος Άρμενόπουλος» τού Κωνσταντίνου Χρυσοκεφάλου (1831), ΕΕΒΣ 

33, 1964, σσ. 185 - 205. 
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Προ 25 περίπου ετών εγραψεν δ Δ. Γκίνης : «Το μεταβυζαντινόν Δί¬ 

καιον άτυχώς έχει παραμείνει μέχρι σήμερον σχεδόν δλως άνεξερεύνητον, 

εύρίσκεται δέ σήμερον ή περί αύτοΰ έρευνα άσφαλώς εις χειροτέραν θέσιν 

εκείνης, εις ήν εύρίσκετο ή του βυζαντινού δικαίου προ 125 ετών διότι του 

τελευταίου αί κυριώτεραι τουλάχιστον πηγαί ειχον προ πολλοΰ έκδοθή καί 

ήσαν προσιταί εις τούς έρευνητάς» ι. Εις τδ έργον τούτο, της έκδόσεως δηλο¬ 

νότι των πηγών τού μεταβυζαντινού δικαίου, άφιέρωσεν δ Δ. Γκίνης τδ μέγι- 

στον μέρος τής δραστηριότητός του, θεωρούμενος ώς έκ τούτου δ κατ’ εξοχήν 

μελετητής τού δικαίου αυτού. 

<Η πρώτη έκ τών πηγών τής περιόδου ταύτης, ήτις έκίνησε την προσο¬ 

χήν του ήτο δ Νομοκάνων τού Μανουήλ Μαλαξοΰ καί μάλιστα ή εις ψοάσιν 
κοινήν παράφρασίς του, διότι, ώς όρθώς διέγνωσεν, ή μορφή αύτη τού συλλε¬ 

κτικού έργου τού Μαλαξοΰ παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερου ενδιαφέρον έξ έπό- 

ψεως ιστορίας δικαίου ή ή εις λόγιαν γλώσσαν, διότι ή σημαντική διαφορά 

εις αριθμόν κεφαλαίων μεταξύ τών δύο μορφών προέρχεται έν πολλοΐς έκ 

τής προσθήκης πολλών διατάξεων εθιμικής προελεύσεως εις τά κεφάλαια τής 

άρχικής μορφής του νομοκάνονος. Έξ έπόψεως δέ έκτάσεως εφαρμογής δεν 

χωρεΐ καν σύγκρισις μεταξύ τών δύο μορφών, αν ληφθή ύπ’ οψιν ότι έκ τής 

άρχικής μορφής είναι γνωστά πέντε χειρόγραφα 2, ένώ έκ τής παραφράσεως 

δσημέραι άνακαλύπτονται νέα, εις τρόπον ώστε τά σήμερον γνο>στά χειρόγρα¬ 

φα νά άνέρχωνται εις άρκετάς εκατοντάδας. 

Τρεις μελέτας σχετικάς μέ τον Νομοκάνονα τούτον έδημοσίευσεν δ Γκίνης 

μεταξύ τών ετών 1934 καί 19383, έπισημαίνων τά τότε προσιτά χειρόγραφα 

τής παραφράσεως καί ύπογραμμίζων τήν σημασίαν τού έργου ώς πηγής τού 

δικαίου τού μετά τήν 'Άλωσιν Ελληνισμού, άποτελοΰντος παραλλήλως πρδς 

τήν Έξάβιβλον τδ τά μάλιστα κατά τήν άπονομήν τής δικαιοσύνης έν χρήσει 

κείμενον. Τεράστιας προσπάθειας κατέβαλεν δ Γκίνης, συνεργαζόμενος μετά 

τού καθηγητοΰ Ν. Πανταζοπούλου, διά τήν κριτικήν έκδοσιν τού είσέτι άνεκ- 

1. ΕΕΒΣ 22, 1952, σσ. 34 έπ. 

2. Πέρα τών ύπό του Π. I. Ζ (έπου) εις τήν εισαγωγήν τής προδρόμου πα- 

ρουσιάσεως τών κεφ. ΣΞΘ' - ΣίΙΗ' του Νομ,οκάνονος υπό τών Ά. Σιφωνίου- 

Κ α ρ ά π α - Μ. Τουρτόγλου-Σ. Τ ρ ω ϊ ά ν ο υ, ’Επετηρίς Κέντρου Έρεύνης 

τής 'Ιστορίας του Έλλην. Δικαίου 16 - 17, 1969 - 1970 (£κδ. 1972), σ. 3, άναφερομένων 

τεσσάρων χειρογράφων, προσφάτους, έν τώ πλαισίω τών εις Φραγκφούρτην διεξαγομένων 

έρευνών, διεπιστώθη ή ΰπαρξις καί πέμπτου κώδικος, του ΎΑΙ. ΟΜοΒοη. §τ. 97. Βλ. ϋ. 

8 ΐ τη ο ο, ΗαηάεοΙιηίίβηδίαιΙίΘη ζιιγ Β;ρζ. ΚβοΒΙδ^βδοΗΐοΜβ, Βγζ. ΖβίΙεοΒπίί 71> 

1978, σ. 345. 

3. Έπί του Νομοκάνονος Μαλαξοΰ, Ελληνικά 7, 1934, σσ. 99 - 103. Ή εις 'φράσιν 

κοινήν5 παράφρασίς του Νομ,οκάνονος του Μαλαξοΰ, αυτόθι 8, 1935, σσ. 29 - 47. Ό Νομο¬ 

κάνων τοΰ Μαλαξοΰ ώς πηγή δικαίου τοΰ μ,ετά τήν "Αλωσιν Έλληνισμ,οΰ, Πρακτικά τής 

Ακαδημίας Αθηνών 13, 1938, σσ. 396 -401, 

Εις μνήμην Δημητρίου Γκίντ, 

δότου 1 νομοκάνονος, έργον, τδ όποιον δυστυχώς δεν κατώρθιυσε νά δλοκλη- 

ρώση μέχρι τού θανάτου του. 

Κατά ένα περίπου αιώνα νεωτέρα του νομοκάνονος είναι η επίσης ανέκδο¬ 

τος «Βακτηρία τών Αρχιερέων». Τάς γλωσσικάς ιδιορρυθμίας τού κειμένου 

αυτής έ μελέτη σε ν ολίγα έτη πρδ τού θανατου του ο Γκίνης 2, συνεχιζων την 

παλαιοτέραν άπασχόλησίν του μέ τά δρολογικα προβλήματα τών μεταβυ¬ 

ζαντινών νομικών έργων 3. 

"Αλλη πηγή τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, ήτις έπισταμένους έμελε- 

τήθη υπό τού Γκίνη, όχι τόσον ευρέως διαδεδομένη, ως ο νομοκάνων του Μ. 

Μαλαξοΰ, αλλά μή ύπολειπομένη πολύ τούτου εις σημασίαν, υπήρξε τδ «Νο¬ 

μικόν» τοΰ έπισκόπου Καμπανίας Θεοφίλου. Η συλλογή αύτη, αποτελουμενη 

έκ 47 κεφαλαίων, κατηρτίσθη τελευτώντος τοΰ ΙΗ αιώνος και απεβλεπεν 

εις πρακτικούς σκοπούς, κυρίως δέ εις τήν ύποβοήθησιν τοΰ έργου τών εκκλη¬ 

σιαστικών λειτουργών κατά τήν άπονομήν τής δικαιοσύνης. Τδ «Νομικόν» 

τού Θεοφίλου εΖχεν έκδοθη έν Κωνσταντινουπολει τω 188/, αλλ εν αποσπα- 

σμασι καί. μέ πλήθος παραναγνώσεων καί ηθελημένοι ν «βελτιωσεο^ν» τοΰ 

κειμένου. 'Τπό τάς συνθήκας ταύτας ή κριτική έκδοσις τοΰ έργου ήτο απολύ¬ 

τως έπιβεβλημένη. Ταύτην άνέλαβεν δ Γκίνης, χρησιμοποιήσας εξ κώδικας, 

καί έδημοσίευσε τώ 1960. Τοιουτοτρόπως έτέθη εις τήν διάθεσιν τών μελε¬ 

τητών τής ιστορικής ταύτης περιόδου η πρώτη κριτική έκδοσις πηγής τοΰ 

δικαίου τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας 4. Κατά τδν αύτόν χρόνον δ Γκίνης 

έσχε τήν εύκαιρίαν νά άσχοληθή και με άλλην, πέρα τής νομικής, δραστηριό¬ 

τητα τού λογίου συγγραφέως τής άνωτέρω συλλογής. Καρπός τής συνεχούς 

άναδιφήσεως τών κωδίκων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος υπήρξεν 

ή άνεύρεσις ο, έκ τών 8 έν συνόλω, τόμων προσωπικών σημειώσεων του 

Θεοφίλου έκ τών βιβλίων τά οποία έμελέτα. Τάς σημειώσεις ταυτας απεκα- 

λεσε «Κοινάριον», ίσως έκ τοΰ λατινικού «οοβη&πυιη», είναι δέ λίαν σημαν- 

1. Τδ έργον χαρακτηρίζεται ώς ανέκδοτον, διότι ό μέν Κ. Δυοβουνιωτης 

έδημοσίευσεν έν έτει 1916 έλάχιστον μέρος της άρχικής μορφής, έν δέ Ιη<ΐΓβρί&Γβ& 1β§;π 

1652 [ΒιιουΡβδίί 1962], σσ. 635 - 930, έκδίδεται ολόκληρος μέν ή παράφρασίς, άλλ’ 

έπί τή βάσει ενός μόνον χειρογράφου, τοΰ κώδ. 1613 ύπ αριθ. καταχωρισεως 307 τής 

Ρουμανικής Ακαδημίας. 
2. Αθησαύριστοι λέξεις ή σημασίαι λέξεων έκτης ανεκδότου «Βακτηρίας Αρχιε¬ 

ρέων» (1645), «Λειμωνάριον». Προσφορά εις τον καθηγητήν Ν. Β. Τωμαδάκην [Άθηνά, 

τ. 73 - 74], έν Άθήναις 1973, σσ. 290 - 297. 

3. Σημασιολογικά έκ μεταβυζαντινών νομικών κειμένων, ’Αθηνά, τ. 67, 1964, 

σσ. 370 - 376. 

4. Νομικόν ποιηθέν και συνταχθέν εις απλήν φράσιν ύπό (...) Θεοφίλου τοΰ ες 

Ίωαννίνων (1788) [Παράρτημα Έπιστ. Επετηρίδας τής Σχολής Νομικών καί Οίκον. 

Επιστημών Άριστοτελείου Πανεπιστημίου], Θεσσαλονίκη 1960. 



392 Σ. Τρωϊάνου Εις μνήμην Δη μητριού Γκίνη 393 

τίκαϊ διά την μόρφωσιν γνώμης τόσον περί τής προσωπικότητας του Θεοφίλου, 

όσον καί διά τάς κοινώνικάς συνθήκας τής εποχής του 1 2. 

Εις την ερευνάν των σχέσεων μεταξύ του ελληνικού καί τού τουρκικού 

δικαίου εις τον τομέα των κληρονομικών διαφορών άναφέρεται ή δημοσίευσις 

«Ανέκδοτου έγχειριδίου περί τής έξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής κατά 

τό 5Οθωμανικόν δίκαιον»3, συμβά/Λουσα ούσιωδώς εις την διαφώτισιν τών 

σχέσεων τούτων. Συναφές προς τό θέμα τών τυχόν έπιδράσεων τού τουρκικού 

δίκαιου επι τού ελληνικού είναι καί τό τής άνερευνήσεως τού επί τής Τουρκο¬ 

κρατίας καθόλου διαμορφωθέντος εθιμικού δικαίου. Την έρευναν ταύτην προή- 

γαγεν ό Γκίνης διά δύο μελετών του : «Τό έξ εθίμων δίκαιον τών Χίων επί 

Τουρκοκρατίας» 3 καί «Τό έθιμικόν δίκαιον εν Άθήναις επί Τουρκοκρατίας 

καί ό 'Κώντικας’ τού νοταρίου Πούλου» 4. Ό Γκίνης όμως δεν περιιορίσθη εις 

την διαπίστωσιν τού κατά θεωρίαν ίσχύοντος μεταβυζαντινού δικαίου, προχω- 

ρήσας εις την έρευναν καί τού πράγματι έφαρμοζομένου. Προς τούτο έπεξειρ- 

γάσθη πολλάς αποφάσεις τών κατά την εποχήν εκείνην μέ την απονομήν τής 

δικαιοσύνηε επιφορτισμένοι εκκλησιαστικών δικαστηρίου δημοσιεύσας σει¬ 

ράν μελετών μέ τά πορίσματα τής έρεύνης του 5. 

Πολύ γενικώτερον χαρακτήρα έχει ή έν έτει 1954 δημοσιευθείσα εκτε¬ 

ταμένη μελέτη τού Γκίνη «'Η ελληνική συμβολή εις τήν έρευναν τής ιστορίας 

τού βυζαντινού καί μεταβυζαντινού δικαίου» 6. Έν αυτή ό συγγραφεύς παρα- 

θέτων πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία δι’ έκαστον μεμονωμένου τομέα τών δύο 

τούτων κλάδων τής ιστορίας τού ελληνικού δικαίου κεχωρισμένως, αξιολογεί 

την συμβολήν τών Έλλήνο^ν νομικών άπό τής ίδρύσεως τού ελληνικού κρά¬ 

τους καί επισημαίνει τον υπό τό κράτος τών πανδεκτιστικών αντιλήψεων 

παραμερισμόν τών εθιμικής προελεύσεως κανόνων δικαίου μετά τό διάταγμα 

τού 1835. Παραλλήλως έκφράζει τήν απορίαν του, απορίαν τήν οποίαν ό ομί¬ 

λων συμμερίζεται απολύτως, πώς είναι δυνατόν νά μή έχη είσέτι ίδρυθή παρά 

τινι τών έν Έλλάδι Νομικών Σχολών έδρα ειδική διά τήν διδασκαλίαν καί τήν 

1. Τό «Κοινάριον» του Καμπανίας Θεοφίλου, Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 

32, 195/, σσ. 247 -251. Βλ. επίσης Ή Βιβλιοθήκη του Θεοφίλου Καμπανίας. 'Ο πνευ¬ 

ματικός κόσμος ενός φιλελεύθερου Δεσπότη, Ό Έρανιστής 1, 1963, σσ. 33 έπ. 

2. ΕΕΒΣ 27, 1957, σσ. 272 - 291. 

3. Ελληνικά 11, 1939, σσ. 299 έπ. 

4. ΕΕΒΣ 20, 1950, σσ. 257 - 264. 

5. Πέντε έπισκοπικαί άποφάσεις τής Δυτικής Μακεδονίας του ΙΙΙ' αίώνος, ΕΕΒΣ 

23, 1953, σσ. 348 - 354. "Ενδεκα έπισκοπικαί αποφάσεις διαζυγίου έν Κρήτη επί Τουρκο¬ 

κρατίας, ΕΕΒΣ 25, 1955, σσ. 121 - 126. Λανθάνουσα πατριαρχική άπόφασις του ΙτΓ' 

αίώνος περί τής έπιληψίας ώς λόγου διαζυγίου, ΕΕΒΣ 30, 1960 - 1961, σσ. 145 - 149. 

Οί λόγοι διαζυγίου έπί Τουρκοκρατίας, Μνημόσυνου Π. Βιζουκίδου [Έπιστ. Έπετηρίς 

Σχολής Νομικών καί Οίκον. Επιστημών, τ. 8], Θεσσαλονίκη 1960 - 1963, σσ. 237 - 284. 

6. ΕΕΒΣ 24, 1954, σσ. 108 - 157. 

έρευναν τού βυζαντινού καί μεταβυζαντινού δικαίου, όταν τούτο έχει άπό 

πολλοΰ χρόνου γίνει εις γειτονικάς ημών χώρας. 

Άφήκα διά τό τέλος τής παρθύτης συντόμου έκθέσεως του νομικού 

επιστημονικού έργου τού Δ. Γκίνη τάς δύο, κατά τήν κρίσιν μου τουλάχιστον, 

σπουδαιοτέρας έξ έπόψειος δημιουργίας υποδομής διά τούς έρευνητάς εργασίας 

I του, ήτοι τά «Κείμενα βυζαντινού καί μεταβυζαντινού δικαίου εις χειρογρά¬ 

φους έν Έλλάδι κώδικας» και τό «Περίγραμμα ιστορίας τού μεταβυζαντινού 

δικαίου». 

Έν τή πρώτη τούτων, δημοσιευθείση έν ’Λθήναις τώ 1963, παρέχει έν 

αρχή ό συγγραφεύς βραχεί αν περιγραφήν τών πηγών τού δικαίου άμφοτέρων 

| τών περιόδων, δηλαδή βυζαντινού καί μεταβυζαντινού, μετά συντόμων οδη¬ 

γιών προς τούς έρευνητάς, λίαν χρησίμων διά τήν έπισήμανσιν τών σχετικών 

χειρογράφων καί άκολούθως παραθέτει άλφαβητικώς κατατεταγμένον πίνακα 

Γ τών ελληνικών βιβλιοθηκών μετά καταλόγου τών νομικών κωδίκων, τούς 

οποίους έκάστη περιέχει. Είναι ολως περιττόν νά έξαρθή ιδιαιτέρως ή· σημασία 

τού ευρετηρίου τούτου διά τήν μελέτην τής χειρογράφου παοαδόσεως έκάστου 

κειμένου. ? 

Τό «Περίγραμμα» έδημοσιεύθη εις γ' έ'κδοσιν εις τάς Πραγματείας τής 

Ακαδημίας Αθηνών τώ 1966 1 καί αποτελεί τό επιστέγασμα μακράς προερ¬ 

γασίας καί τον καρπόν τού μόχθου πολλών δεκαετιών. Μετά τήν παράθεσιν 

I πληρεστάτης βιβλιογραφίας άριθμούσης 474 τίτλους, καταχωρίζονται 1106 

λήμματα, καλύπτοντα τάς νομικάς πηγάς μέχρι τού έτους 1928. Έκαστον 

λήμμα περιλαμβάνει σύντομον περιγραφήν μετά παραπομπών εις τήν προτα- 

χθείσαν βιβλιογραφίαν, παρατηρήσεις έπί τής γνησιότητας, όπου τούτο είναι 

άναγκαίον, καί μνείαν τών σχετικών χειρογράφων προκειμένου περί ανεκδότων 

κειμένων. Κατ' έξαίρεσιν υπό τό λήμμα άριθ. 100 έκδίδεται άνέκδοτον «Νομο- 

κριτήριον» τού ΙΖ' αίώνος εις δημώδη γλώσσαν, συνιστάμενυν έξ 121 κεφα¬ 

λαίων. περιεχύντων διατάξεις κυρίως οικογενειακού, κληρονομικού καί έκκλη- 

[ σιαστικοΰ δικαίου. 

Διά τού «Περιγράμματος» του, τό όποιον συνεπλήρωσεν ό Γκίνης τό 

πρώτον τώ 1972 δι’ 110 νέων λημμάτων καί κατόπιν τώ 1978 ολίγον προ 

τού θανάτου του 3, συνέδεσεν άρρήκτως τό όνομά του μέ τήν ιστορίαν τού 

μεταβυζαντινού δικαίου, επιβληθείς ώς ό κατ’ εξοχήν μελετητής της. 

Τό εργον του είναι πολύτιμον, διότι είναι εργον ερευνητικόν, έ’ργον βασι- 

1. Ή μέν πρώτη δημοσίευσις έγένετο εις ΕΕΒΣ 22, 1952, σσ. 33 - 59, ή δέ δευ- 

τέρα αυτόθι 26, 1956, σσ. 164 - 197, έμπλουτισθεΐσα διά προσθηκών επίσης αυτόθι 28, 

1958, σσ. 258 - 263. 

2. ΕΕΒΣ 39 - 40, 1972 - 1973, σσ. 201 - 246, καί εις τον παρόντα τόμον, 

σσ. 152 - 4 87. 



394 Σ. Τρωϊάνου 

ζόμενον εις την άναδίφησιν εις βιβλιοθήκας καί αρχεία, έργον δεικνύον άληθή 

γνώσιν των προβλημάτων του μεταβυζαντινού κυρίους δικαίου. Την σύλληψιν 

καί έκτέλεσιν μεγαλοπνόων δήθεν συνθετικών έργων άφήκε δΓ άλλους. Ώς 

ερευνητής δέ ό Δημήτριος Γκίνης υπήρξε σεμνός καί αθόρυβος. Αθόρυβος 

υπό την έννοιαν ότι θόρυβον προεκάλουν τά έργα του καί οχι ό ίδιος περί αύτά. 

Μή έπιζητών άκαδημαϊκάς διακρίσεις μόλις τω 1960 άνεκηρύχθη επίτιμος 

διδάκτωρ τής Σχολής Νομικών καί Οικονομικών Επιστημών του Άριστοτε- 

λείου Πανεπιστημίου !. Καθήκον διά τούς τιμώντας1 την μνήμην του ταπεινού 

έργάτου τής επιστήμης μας είναι ή συνέχισις τού έργου του διά τής συγκεν- 

τρώσεούς καί έν συνεχεία έκδόσεως των πηγών τού δικαίου των περιόδων, 

εις τάς όποιας άφιερώθη. 

Σ. ΤΡΩΪΑΝΟΣ 

1. Βλ. τον κατά τήν τελετήν τής άνακηρύξεως έκφωνηθέντα υπό του καθηγητοϋ 

Ν. II α ν τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ λόγον : Ό Δημήτριος Γκίνης καί ή συμβολή του εις τήν 

ερευνάν τής ιστορίας τοΰ βυζαντιακοϋ καί μεταβυζαντιακοΰ δικαίου, 'Αρμενόπουλος 14, 

1960, σσ. 757 - 763. Ό Δ. Γκίνης έτιμήθη ωσαύτως διά τής εις αύτόν άφιερώσεο^ς τοΰ 

τ. 8, 1970, τοΰ περιοδικού «'Ο Έρανιστής». 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ 

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΝΑΟΤΜ1ΔΗΣ 

(29.5.1931 - 29.5.1977) 

Θλιβερόν άγγελμα άπό την Αμερικήν έπληροφόρησε τον θάνατον τού 

Μάρκου Ν. Ναουμίδου, καθηγητοϋ τής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας εις 

τό Πανεπιστήμιου τής 1)Γΐ)&η& (ΙΙΙίηοίδ) καί παλαιού έταίρου τής Εται¬ 

ρείας μας. Αρκαδικής καταγωγής ό Μάρκος Ναουμίδης έγεννήθη εις τάς 

Αθήνας τήν 29ην Μαίου 1931, τήν ιδίαν άκριβ ώς ημερομηνίαν κατά τήν 

οποίαν άπέθανε μετά 46 μόνον έτη. Παρά τήν έπώδυνον ασθένειαν μέχρι 

τής τελευταίας του ώρας διετήρει τήν ζέσιν καί τήν εφεσιύ διά τήν ερευνάν, 

τήν ζωήν καί τον άνθρωπον, ενδιαφερόμενος διά τήν ελληνικήν φιλολογίαν 

εις ολην αυτής τήν εκτασιν, τά προβλήματα τά όποια ή σύγχρονος ζωή 

έδημιούργει, εύγνωμονών τούς διδασκάλους καί άγαπών τούς φίλους του. 

Έσπούδασε Φιλολογίαν εις τό Πανεπιστήμιου Αθηνών. ’Από τής φοι¬ 

τητικής του ζωής διεκρίθη διά τήν άγάπην προς τήν ερευνάν καί μέ τήν καθο- 

δήγησιν τοΰ σεβαστού μας διδασκάλου, τοΰ Νικολάου Β. Τωμαδάκη, δι¬ 

δασκάλου καί θερμουργού έμπυευστοΰ μεγάλου αριθμού διακεκριμένων νέων 

φιλολόγων, έμυήθη τά βυζαντινά καί ύπήρξεν έκ τών στελεχών τού φροντι¬ 

στηρίου «Ρωμανός ό Μελωδός». 'Η ένασχόλησίς του μέ τήν έκδοσιν ύμνων 

τοΰ Ρωμανού τοΰ Μελωδοΰ καί τήν περιγραφήν τών Κοντακαρίων τής 

Πάτμου τον έβοήθησεν εις τήν άνάπτυξιν φιλολογικού κριτικού πνεύματος. 

Μετά τήν έκπλήρωσιν τών στρατιωτικών του υποχρεώσεων άνεχώρησεν 

εις τήν Αμερικήν διά μετεκπαίδευσή εις τήν Κλασσικήν Φιλολογίαν. Έκεΐ 

προσείλκυσε τήν έκτίμησιν καί τήν άγάπην καί άλλων καί μάλιστα τοΰ πρυ- 

τάνεως τών κλασσικών φΛολόγων, τοΰ ΑΐβχαικΙβΓ Τυΐ’γΐ). Άπό τού έτους 

1970 κατείχε τήν έδραν της Κλασσικής Φιλολογίας. 

Παρά τά είδικώτερα ένδιαφέροντά του διά τήν κλασσικήν φιλολογίαν, 

ένδιεφέρετο καί διά τά βυζαντινά καί διά τά νέα ελληνικά καί έβλεπε τον 

Ελληνισμόν καί τήν Ελληνικήν Φιλολογίαν ώς μίαν συνέχειαν άπό τής άπω- 

τέρας άρχαιότητος μ.έχρι τής σήμερον. Ιδιαιτέρως έσπούδασε παλαιογραφίαν 

καί παπυρολογίαν, έμελέτησε τήν ύμ.νογραφίαν καί τήν αγιολογίαν, άλλα τό 

βάρος τών έρευνών του επιπτεν εις τήν δαιδαλώδη περιοχήν τής ελληνικής 

λεξικογραφίας καί ήτοίμαζεν ογκώδη μελέτην διά τό λεγόμενον Λεξικόν 
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του Κυρίλλου. Ό Ν. Β. Τωμαδάκης του συμπαρίστατο πάντοτε καί τελευ¬ 

ταίως έξεδόθη εις τήν Σειράν διατριβών του περιοδικοί) «’Αθήνα» το εργον 

του «Ρητορικαί Λέξεις» καί εις τήν Επετηρίδα τής Εταιρείας Βυζαντινών 

Σπουδών, οπού πολλάκις είχε δημοσιεύσει μελέτας, το έσχατον τής ζωής 

του μελέτημα διά. χειρόγραφον του Βυζαντινού μας Μουσείου σχετικόν μέ 

τό Λεξικόν τού Φωτίου. 

Άλλ’ 6 Ναουμίδης δεν υπήρξε μόνον ο συστηματικός μελετητής τού 

σπουδαστηρίου. 'Η αγάπη του διά. τον Ελληνισμόν καί τήν 5 Ορθοδοξίαν τον 

ένεθάρρυνε καί εις τήν ξένην έπρωτοστάτει διά. παν το Ελληνορθοδοξον. 

* Υπήρξε πρωτουργός εις τήν ίδρυσιν ελληνικής κοινότητος καί ορθοδοξου 

ναού εις τήν πόλιν οπού έδίδασκεν. 'Η άγωνιστικότης του τον εφερε πολλα- 

κις εις συγκρούσεις, αλλά πάντοτε έθαυμάζετο ή σταθερότης του εις τας 

αιωνίους άρχάς. Έσχημάτισεν οικογένειαν καί διεκρίθη ώς συνετός καί στορ¬ 

γικός οικογενειάρχης, ένώ παραλλήλως παρά τά.ς αντιξοότητας τής διαμονής 

εις τήν ξένην ή οικογένεια του έμορφώθη έλληνοπρεπώς και ορθοόοξως. 

'Οσάκις ό Ναουμίδης ήρχετο μόνος ή οίκογενειακώς εις τήν πατρίδα, 

ή άφιξίς του ήτο βάλσαμον καί παρηγοριά καί διά τους διδασκάλους του 

καί διά τούς φίλους του. "Οσοι τον έγνωρίσαμεν και εζησαμεν μαζί του, 

διδάσκαλοι καί συμφοιτηταί, άναπολούμεν τον εύθύν του χαρακτήρα, την 

σταθερότητα εις τά.ς άρχάς τής Ελλάδος καί τής Ορθοδοξίας, τον πιστόν 

καί τον πατριώτην, τον άκάματον καί συνεπή ερευνητήν, τον εύζωνον καί 

θαρραλέον άνδρα, τον εύγνώμονα μαθητήν, τον πιστόν φίλον. 'Η αποδημία 

του πικραίνει τήν ζωήν μας, διότι μάς στερεί οχι μόνον από ένα φίλον, αλλα 

διότι ολιγοστεύουν κατ’ αυτόν τον τρόπον οί άδαμάντινοι χαρακτήρες εις την 

ζωήν. "Ας είναι, δι’ όσους τον έγνωρίσαμεν καί δι’ όσους δεν τον έγνωρίσαμεν 

καί πληροφορούμεθα διά τον Μά.ρκον Ν. Ναουμίδην, άς είναι ή άποδημία του 

οχι στέρησις, αλλά παρουσία ένός άνδρός τελείου. Καί άς είναι ακόμη ελαφρα 

καί φιλόξενος ή γή ή οποία τον καλύπτει *. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

1. Πίνακα των εργασιών τοΰ Μ. Ν. Ναουμίδου κατήρτισεν ό συνάδελφός του εις 

τό Πανεπιστήμιων τής ΙΜ>αη3 ΜΐΐΌδΙαν ΜμΓΟονϊοΙι καί έδημοσίευσεν εις τον 3ον τό¬ 

μον (1978) τοΰ ΙΙΙίηοΐδ ΟΗδδϊοίλΙ 81ΐΐ(Ββδ, σσ. 273 - 274. Ό τόμος ούτος άφιερώθη εις 

μνήμην Μ. Ν. Ναουμίδου υπό των συναδέλφων του εις τό Πανεπιστήμιον τής ΧΙιΦ&ηα. 

ΒIΒ ΛIΟ Κ ΡIΣI Λ ϊ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΓ ΑΙΩΝΟΣ 

Στους συγχρόνους "Ελληνας ιατρούς, πού — παράλληλα μέ τήν άσκησι 

τής επιστήμης έπαγγελματικά. καί τήν άφοσίωσι στήν έρευνητική εργασία 

τής είδικότητός των — φιλοδοξούν νά. συνεχίσουν τήν νεοελληνική παράδοσι 

τής ιστορικής μελέτης γύρω από παλαιότερα ή νεώτερα θέματα ιατρικής, 

καταλέγεται καί ό καρδιολόγος ιατρός κ. Άθ. Γκιάλας, γνωστός καί από τήν 

γενικωτέρα εθνική του δραστηριότητα ’. 

Έκτος από μικρότερα ιστορικά δημοσιεύματα, (καταχωρισμένα σέ πε¬ 

ριοδικά ή έκδεδομένα αύτοτελώς) ό κ. ’ΑΘ. Γκιάλας έκυκλ^φόρησε τελευταία 

καί ειδική έργασία, μέ τίτλο : «'Η έλληνική ιατρική παιδεία καί οί φορείς 

αυτής κατά τον δέκατον όγδοον αιώνα» 2. 

Προλογικώς ό συγγρ. έπισημαίνει τούς στόχους τής έργασίας του, υπο¬ 

γραμμίζει τις δυσκολίες γιά άντιμετώπισι τοΰ θέματος καί εκθέτει τήν μέθο¬ 

δο πού ήκολούθησε’ «Αί βιβλιογραφικαί μας πηγαί» — γράφει — «ήμέτεραι 

καί ξέναι έ'χρηζον ένίοτε επιπροσθέτου διερευνήσεως, καθ’ όσον πολλάκις 

αύται άναιροΰσαν άλλήλας. Παρά ταύτα κατεβλήθη προσπάθεια διά τήν συγ¬ 

γραφήν τής μελέτης, επί τή βάσει όλων των προσιτών εις ήμά.ς βοηθημάτων, 

χειρογράφων κ.λπ., τόσον έκ τών ξένων, όσον καί των έλληνικών βιβλιοθη¬ 

κών, Αθηνών καί Επαρχιών. 'Η μεθοδολογία τήν οποίαν ήκολουθήσαμεν 

διά. τήν βιβλιογραφικήν τεκμηρίωσιν τοΰ κειμένου ύπήρξεν ή φιλολογική καί 

ιστορική, μέ τήν υποσελίδιον λεπτομερειακήν αναγραφήν τών παραπομπών 

μας». 'Υποστηρίζει τέλος ότι «διά. τής έλλειπούσης εις τήν ελληνικήν βιβλιο¬ 

γραφίαν μελέτης» προσφέρει «ένα ειλικρινές βοήθημα», μέ τό όποιο (όπως 

σέ άλλο σημείο τής έργασίας τονίζεται) «έρευνώνται καί τεκμηριούνται 

γεγονότα καί άπόψεις, αί όποίαι αφορούν εις τήν Ιστορίαν τής ελληνικής 

ιατρικής, ώς αύτη ήσκήθη κατά τήν διάρκειαν τοΰ 18ου αίώνος». 

'Η μελέτη ωστόσο τής διατριβής αύτής δεν επιτρέπει, στο σύνολό της, 

1. Ίδ. ’Α θ αν. I. Γ κ ι ά λ α, Βιογραφικόν σημείωμα. Σπουδαί - τίτλοι.· Επιστη¬ 

μονικά! έργασία ι. ’ Αθήναι 1977. 

2. :Α 6 α ν. I. Γ κ ι ά λ α, Ή έλληνική Ιατρική παιδεία καί οί φορείς αύτής κατά 

τόν δέκατον όγδοον αιώνα. Διατριβή επί ύφηγεσία. ’Αθήνα1. 1977 (σχ. 8°, σελ. 112). 
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τήν έπιβεβαίωσι αυτών πού εξαγγέλλει ό συγγρ. καί κατά κάποιον τρόπο 

την δικαίωσί του. Γιατί, όπως θά καταδειχθή άπό τις επί μέρους παρατηρή¬ 

σεις στά διάφορα κεφάλαια, δεν χρησιμοποιήθηκαν πολλά γενικού χαρακτη- 

ρος ή ειδικών θεμάτων έργα, καί παλαιότερα καί νεώτερα. Δεν έρευνήθηκαν 

οί Κατάλογοι των ελληνικών Χειρογράφων κωδίκων *, πού βρίσκονται σέ 

διάφορες βιβλιοθήκες τής Ελλάδος ή τού Εξωτερικού, ούτε οί ογκώδεις 

βιβλιογραφικές εργασίες των Εγπ. Εθ^γ&ικΙ 2, Γ. Λαδά - Άθ. Χατζηδήμου 3, 

Δ. Γκίνη - Βαλ. Μέξα4 (μέ τις σχετικές προσθήκες πού έχουν γίνει κατά 

καιρούς), δεν ελήφθησαν ακόμη ύπ’ οψιν ειδικές έπιστημονικές εργασίες5 

γιά πρόσωπα καί θέματα, πού γίνονται άντικείμενο τής διατριβής ή γενικό¬ 

τερα μελετήματα γύρω άπό την ιστορία τής νεοελληνικής ιατρικήςΰ, πού 

θά μπορούσαν πολλά νά προσφέρουν στον συγγρ. 

Άλλα καί άπό μεθοδολογική άποψι διαπιστώνεται συχνά έλλειψις βι¬ 

βλιογραφικής τεκμηριώσεως καί γιά θέματα, πού γίνονται αντικείμενο δια- 

πραγματεύσεο^ς, καί γιά πρόσωπα ', πού παρουσιάζονται. 

1. Ίδ. Μ. Κ ί ο 1ι 3 ΐ’ 4, ΕβρβΗοίΓβ 4βδ ΒίΜίοΙΙιβφίβδ βΐ 4βδ Οαί&ΐο^αβδ 4β 

Μαηιΐδοπίδ ΟΓβοδ. Ρ3ΓΪδ 1958. — Τοΰ ί δ ίου, ΚβρβΓίοίΓβ [...]. διιρρίέτηβηί I 

(1958 - 1963). Ρ&π’δ 1964. 

2. Ε ηι. Ε ο ^ γ 3 η 4, ΒΐΡΗο^βρΙιίβ Ιοηΐβηηβ. Τοτηβ ρΓβτηϊβΡ. Ρ&ΓΪ5 ΜΒΟΟΘΟΧ. 

— Τοϋ ίδίου, ΒΟ)1ΐο^Γ3ρ1ιί8 Ηβΐΐέηΐφίο 3ΐι Όΐχ - Ιιυΐίΐέτηο δίόοΐβ. Ρ&ΓΪδ : 

Τοηιβ ρι*6ΐηΪ6Ρ 1918 — Τοιηβ 46ΐιχΪ6ΐϊΐ6 1928. 

3. Γ. Γ. Λ α δ α - Ά 6. Δ. Χατζηδήμου, Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 

1791 - 1795. Αθήνα 1970. — Των ιδίων, Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 1796 - 

1799. Αθήνα 1973. 

4. Δ. Γκίνη- Β. Μ έ ξ α, Ελληνική Βιβλιογραφία. Τόμ. Α\ Έν Άθήναις 1939. 

5. Σημειο>νονται πιο κάτω σέ επί μέρους παρατηρήσεις. 

6. Ίδ. Ν. Άλ ι β ι ζ ά τ ο υ, Τί προσήνεγκεν ή Ιατρική Επιστήμη της Έπτα- 

νήσου καί ιδίως της Κεφαλληνίας εις τήν παγκόσμιον ιατρικήν. Αθήνα ι 1914 (μέ τό συμ¬ 

πλήρωμα του Σπ. Δέ Βιάζη, Οί ιατροί τής Επτάνησου, έφ. «Ελπίς» (Ζακ.), άρ. 

2060 - 2142, τοϋ 1915). —Σ πυρ. Ν. Ά ρ δ α β ά ν η - Λ υ μ π ε ρ ά τ ο υ, Έπτανή- 

σιοι ιατροί διακριθέντες εις τήν πολιτικήν καί τά γράμματα. Κέρκυρα 1938. Ε κ τ. 

Σ α ρ α φ ί δ ο υ, “Ελληνες ιατροί έν Ρουμανία <Πραγματεΐαι τής Ακαδημίας Αθηνών, 

τόμ. 12, άρ. 1). Έν Άθήναις 1940. — X ρ. Σ. Σ ο λ ο μ ω ν ί δ η, Ή ιατρική στη Σμύρνη. 

Άθήναι 1955.— Ίω. Ε. Χαβάκη, Οί Γιατροί του Μεγάλου Κάστρου. Ηράκλειον 

Κρήτης [1964]. (Τό τελευταίο έργο όφείλω στήν ύπόδειξι τοϋ καθ. κ. Ν. Β. Τωμαδάκη). 

7. Σημειώνω ενδεικτικά τις περιπτώσεις των «Ιατρών», γιά τούς οποίους δεν υπάρ¬ 

χει καμμιά βιβλιογραφική παραπομπή : Π. Κασιμάτη, Ζησ. Πυλαρινοΰ, Γ. Παρακειμένου, 

Ζ. Καλβοκορέση, Μ. Άλλατίου, Δ. Πεπάνου, Ίω. Χαρβούρη, Άν. Καρουσου,Ίω. Κοντονή, 

Μ. Φραντζή, Κ. Σιγούρου, Ίω. Λάσκαρη, Σπ. Λούζη, Άντ. Μαρούλη, Γ. Σκιαδά, Ίω. 

Θεοτόκη, Σκ. Καρατζά, Γ. Βεντότη, Άπ. Λάζαρη, Σπ. Ζορζέλου, Κ. Ραζή, Σ. Γοργολή, 

Γ. Μανουήλ, Ίω. Ρίζου, Εύθ. Λοβέρδου, Λ. Τουμπίνη, Δ. Χαιρέτη, Στ. Πετρίτση, Γ. 

Δεστούνη, Δ. Πετριτσοπούλου, Γ. Καρατζά, Στ. Καρατζά, Μιχ. Περδικάρη, Γερ. Γρη- 

γορίνη. Φρ. Πόρτου, Δ. Άβραμιώτου, Νικ. Μαυρομμάτη, Άθ. Χριστοπούλου, Δ. Νεράτζη, 
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Στο βραχύτατο Εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται λόγος γιά τούς "Ελληνας 

λογίους μετά τήν Άλωσι, όσους κατέφυγαν στήν Δύσι καί μάλιστα γιά τον 

ρόλο πού διεδραμάτισαν στήν καλλιέργεια καί διάδοσι τής έλληνικής παιδείας. 

Τό θέμα είναι μεγάλο καί φυσικά δεν ήμπορεί νά άντιμετωπισθή μέ οσα 

γράφονται μόνον στά οικεία μέρη τής Ιστορίας τού Κ. Παπαρρηγοπούλου 

ή τής συγχρόνου Ιστορίας τού Ελληνικού ’Έθνους, χουρίς τήν γνώσι ειδικών 

ερευνητικών εργασιών 

Τό ίδιο ισχύει καί γιά τά πέντε πρώτα κεφάλαια τής διατριβής, μέ άντι- 

στοίχους τίτλους : «'Η παιδεία εις τάς κατεχομένας περιοχάς κατά τούς 

πρώτους μετά τήν Άλωσιν χρόνους» — «Ή παιδεία κατά τόν 18ον αιώνα» — 

«Εκδόσεις καί βιβλία κατά τόν 18ον αιώνα» — «Βιβλιοθήκαι τού τέλους 

τού 18ου αίώνος» — «Πανεπιστήμια της Ευρώπης εις τά όποια έσπούδαζον 

οι "Ελληνες ιατροί». Τά κεφάλαια αυτά εμφανίζονται ώς εκλαϊκευτικά άρθρα 

έφημερίδος· καί δεν ήμποροΰσε νά παρουσιασθοΰν διαφορετικά, αφού φυσικά 

λείπει άπό τόν συγγρ. 6 άπαραίτητος ιστορικός καί φιλολογικός οπλισμός. 

Είναι αδύνατον νά εχη επιστημονική άξία μιά συνθετική εκθεσις τού αντικεί¬ 

μενου τών πέντε αυτών κεφαλαίων, όταν δεν λαμβάνωντα^ ύπ’ οψιν βασικές 

εργασίες, πού έχουν ώς τώρα δημοσιευθή. 

’Έτσι π.χ. παραλείπεται ή μνεία τού «Ελληνικού Γυμνασίου» (1514 - 

1521) στήν Ρώμη, πού ιδρύθηκε άπό τόν Πάπα Λέοντα τον Γ 2 καί φαίνεται 

ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν μελέτες σχετικές μέ τά μνημονευόμενα Κολλέγιο 3 

Ίω. Κωλέττη, Ζ. Κάβρου, Γ. Γενναδίου, Γ. Θερειανοΰ, Δ. Ταγιαπιέρα, Άλ. Γλαράκη, 

Ν. Βαλσαμάκη, Κωνστ. Βχλασαμάκη, Β. Χοϊδά, Δ.Άλεξανδρίδου, Γ. Μόρμορη, Β. Ζάβου, 

Ν. Γερακάρη, Ίω. Χρυσοβελώνη, Π. Βούτου, Π. Μερκάτη, Π. Γκεντελίδου, Π. Ροδίου, 

Στ. Περόγλου, Π. Διβάνη, Μ. Κλάδου (σελ. 47-61). 

1. Θά ήταν χρήσιμο νά είχε ίδεί ό συγγρ. τουλάχιστον τις εργασίες : Δ. Ζ α κ υ- 

0 η ν ο 0, Τό πρόβλημα τής έλληνικής συμβολής εις τήν Αναγέννησιν, «Έπετηρίς Φιλο¬ 

σοφικής Σχολής» τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών 5, 1954 - 1955,' σ. 126 - 138 (οπού καί 

σχετική βιβλιογραφία) — Κ. I. Γ ι α ν ν α κ ο π ο ύ λ ο υ, Έλληνες λόγιοι εις τήν Βενε¬ 

τίαν. Μελέται επί τής διαδόσεως τών ελληνικών γραμμάτων άπό τοΰ Βυζαντίου εις τήν 

Δυτικήν Ευρώπην. Μετάφρασις X. Γ. Πατρινέλη. Άθήναι 1965 (μέ τήν έκτενή σχετική 
βιβλιογραφία). 

2. Ίδ. Ί ω. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ ι, Ματθαίος Δεβαρής καί τό έν Ρώμη Ελληνικόν 

Γυμνάσιον, «Άθηνά» 26, 1924, σ. 81-101.— V. Γ 3 η 6 1 Π, II Οΐηη38ΐο Οβοο 4ί 

Εοοηβ X 3 Ηοηΐ3, «8ΐ\ι4ί Κοιηαηί» 9, 1961, σ. 379 - 393. — Μ. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Ή 

παρουσίαση άπό τόν Ί. Λάσκαρη τών πρώτων μαθητών τοΰ Έλλην. Γυμν. τής Ρώμης στον 

Πάπα Λέοντα Γ, «Ό Έρανιστής» 1, 1963, σ. 161 - 172. 

3. Ίδ. 0. ΚοίΌΐβνδίνί], Εβ8 ρΓβιιιΐθΓδ Ιβιηρδ 4β ΠιΐδίοϊΓβ 4ιι 0ο11β§'θ 

Οθο 48 Κοιηβ (1576 - 1622), «8ίου4ΐοη» 3, 1926, σ. 33 - 39, 80 - 89, 4, 1927, σ. 81 - 

97, 137 - 151, 6, 1929, σ. 40 - 48. —V. Ρ 6 γ ΐ, Ιπϊζί β ίίη3ΐϊί3 βουηιβπΐοΐιο 4β1 ΟοΙΙο- 

§'ίθ Ογθοο ΐη Εοιϊ13, «ΑθνίΐΓΠ» 44, 1970, ί. I- II, σ. 3 - 71 (όπου καί βιβλιογραφία).— 

Θ. Παπαδοπούλου, Κρήτες μαθηταί τοΰ Κολλ. Άγ. Αθανασίου, «Κρητικά Χρο- 
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Αγίου Αθανασίου, το Κωττουνιακό τής Ραάονα 1 καί το Φλαγγινιανό 

Φροντιστήριο τής Βενετίας2. Θεωρείται ακόμη οτι «τό υπό του Κυπρίου 

Πέτρου Γαρφάνου [γρ. : Γαφράνου] ίδρυθέν Ελληνικόν Γυμνάσιον τής 

Παδούης συνέβαλεν άναμφισβητήτως εις την βελτίωσιν καί ποοώθησιν της 

Ιατρικής», ένω ό Π. Γαφράνος καθιέρωσε, στα τέλη του ΙΔ' αί., υποτροφία 

γιά τέσσερες νέους, πού κι αύτή σταμάτησε τό 1571, οπότε ή περιουσία του 

Γαφράνου χάθηκε μέ τήν πτώσι τής Κύπρου στα χέρια των Τούρκων 3. Ώς 

προς τά Σχολεία τής Έλλαδικής περιοχής ή των Παραδουνάβιων Ηγεμο¬ 

νιών, στον ΙΗ' αιώνα, ό συγγρ. δεν στηρίζεται όχι μόνον σέ ειδικές εργασίες 

(όπως π.χ. για τό Βουκουρέστι καί τό Ιάσιο 4, κ.ά.), άλλα ούτε καί σέ γενικά 

έγχειρίδια, όπως των Μ. Παρανίκαδ, Γ. Χασιώτη 6, Τρ. Εύαγγελίδου7. 

Τήν έκδοσι «Γραμματικών» στον ΙΗ' αί. δεν τήν συνάπτει μέ τήν παράλληλη 

άνάπτυξι τής παιδείας, αλλά τήν θεωρεί ώς αποτέλεσμα τής προσπάθειας τών 

«λογίων Ελλήνων νά έπιβάλουν τάς ίδικάς των γλωσσολογικάς απόψεις καί 

τήν ίδικήν των γλώσσαν, όπως περίπου γίνεται καί σήμερον». Προβάλλει 

τον Γ. Ζαβίρα καί τον Άθ. Ψαλίδα ώς «έκδότας» (μέ «έκδοτικάς επιχειρή¬ 

σεις»)* ονομάζει Ν[ικόλαο ?] τον Κωνσταντίνο Νικολόπουλο 8 καί παραπέμπει 

νικά» 22, 1970, σ. 236 - 243. — Τοϋ ί δ ί ου, Έπτανήσιοι μαθηταί [...], «Παρνασ¬ 

σός» 11, 1970, σ. 621 - 629. — Του ί δ ί ο υ, Μαθηταί έκ Κ. καί Β. Ελλάδος [. .·. ], 

«Μακεδονική Ζωή», άρ. 46, Μάρτιος 1970, σ. 39-41. —Του ίδιου, Αίγαιοπελαγΐ- 

ται μαθηταί [.. . ], «ΈπετηρΙς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών» 8, 1970, σ. 484 - 566. 

— Ζ. Τσιρπανλή, Οί Μακεδόνες σπουδαστές του Έλλην. Κολλεγίου Ρώμης καί ή 

δράση τους στην Ελλάδα καί στήν Ιταλία (16ος αί.- 1650). Θεσσαλονίκη 1971. 

1. Ίδ. Τ. Κ- Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Ιωάννης Κωττούνιος, ό έκ Βερροίας σοφός. Θεσ¬ 

σαλονίκη 1943 (όπου καί βιβλιογραφία).— Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Μνημεία Μακεδονικής Ιστο¬ 

ρίας. Θεσσαλονίκη 1947, σ. 471 - 504.— Ά ρ. Σ τ ε ρ γ έ λ λ η, Νέα βιογραφικά στοιχεία 

για τόν Ίω. Κωττούνιο, «Θησαυρίσματα» 5, 1968, σ. 249 - 254. — Ά Θ. Κ α ρ α θ α¬ 

ν άσ η, Νεώτερες ειδήσεις για τόν Ίω. Κωττούνιο, «Μακεδονικά» 13, 1973, σ. 267 - 272. 

2. Ίδ. Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Θωμάς Φλαγγίνης καί ό Μικρός Έλληνομνήμων.Άθήναι 

1939. — ’Α θ. Κ α ρ α θ α ν ά σ η, Ή Φλαγγίνειος Σχολή τής Βενετίας. Έτος ,α^οε'. 

Θεσσαλονίκη. 

3. Ίδ. Ά θ. Κ α ρ α θ α ν ά σ η, Ή Φλαγγίνειος Σχολή, όπ.π.π., σ. 23 καί σημ. 3. 

4. Ίδ. Α γ. Ο α Ώ1 α ν ί 31 η ο - 0 ΐ ο γ & η, Εβδ Αοαάόιηίβδ ρήηοίβΓβδ άβ Β\ι- 

ο&Γ6δί βί· 0β ^8δγ βί Ιβυ,Γδ ρΓοώδδβυΓδ. ΤΗβδδ&Ιοηίφΐβ 1974. 

5. Μ. Παρανίκα, Σχεδιάσμα περί τής έν τώ έλληνικώ όθνει καταστάσεως τών 

γραμμάτων άπό Άλώσεως τής ΚΠόλεως (1453 μ.Χ.) μέχρι τ<ών αρχών τής ένεστώσης 

(ΙΘ' εκατονταετίας). ΚΠολις 1867. 

6. Θ. 01ι ά 5 δ ΐ ο I ϊ Β, Ι/ίηδίπιοίϊοη ριιΒΙίςιιβ οΐιβζ Ιβδ 0·Γβθ8, άβριιίδ Ια ρπδβ 

άβ Οοηδίαηίϊηορίβ ρα? Ιοδ ΤαΓΟδ ]ΐΐδφΓα ηοδ ]οιΐΓδ. Ραπδ 1881. 

7. Τ ρ. Εύαγγελίδου, Ή Παιδεία έπί Τουρκοκρατίας Τόμ. Α' - Β'. 

Έν Άθήναις 1936 (πρβλ. καί «Εύρετήριον». Επιμέλεια : Κ. Λάππας. Άθήναι 1973). 

8. Σημειώνω μέ τήν ευκαιρία ότι για τόν περιοδικό τύπο τών Προεπαναστατικών 

χρόνων δεν σημειώνεται καμμιά βιβλιογραφική αναγραφή, οΰτε βέβαια ειδική, άλλά ούτε 

12-5 - 1979 

στήν «Εηογο1οραβάία ΒιϊΙ&ηηΐοα» γιά τά Εύρωπαϊκά πανεπιστήμια, πού 

είχαν "Ελληνας σπουδαστάς, οπο^ς π.χ. τής Ρίκίονθ. καί τής ΡΪ8α, ένω 

υπάρχουν πολλές άξιόλογες ειδικές εργασίες κ.ά. · 

Στά δύο επόμενα κεφάλαια ό συγγρ. καταγράφει «150 περίπου ιατρούς» : 

Στο πρώτο κάνει λόγο γιά εκατόν δέκα, «περιοριζόμενος εις τά πλέον απα¬ 

ραίτητα στοιχεία τής ταυτότητος έκάστου», καί στο δεύτερο άναφέρει σαράντα, 

«τούς έκ τών ιατρών συγγράφεις καθώς καί τά επιστημονικά ιατρικά των 

έργα [. . . ] κατά τήν διάρκειαν του 18ου αίώνος». 

1 Υπάρχουν έν τούτοις καί πο/Δές περιπτώσεις μνείας ιατρών, πού ή επιστη¬ 

μονική, πνευματική ή συγγραφική τους δραστηριότης ανήκει κατά τό μεγαλύ¬ 

τερο μέρος στον ΙΖ' ή στον ΙΘ' αιώνα. (Π.χ. Μελέτιος Μήτρου,Τω.'Ηρακλειώ¬ 

της, Θεόφ. Κορυδαλεύς, Άναστ. Γεωργιάδης - Λευκίας, κ.ά.π.). "Ετσι όμως 

τίθεται εύλογο τό ερώτημα γιατί παρελείφθησαν ιατροί, όπως π.χ. οί : Μιχαήλ 

Κοντοπίδης Μάρκελλος (1651 - 1717) 2, Άναστ. Γόρδιος (1654 - 1729) 3, 

? 

καί γενική, όπο>ς οί εργασίες τών : Ε ΤΙΙ. ΤΐίΓΟζγηδΙίί, Οΐθ Όβυίδοΐΐ - ^Γΐβοΐΐίδοίΐβ 

ΚυΙΙαΓ^βζΐβΙιυιι^βη \ιηά <ϋο §τίβο1ιίδθ1ιβη Ζβΐίιιη^βη (1784 - 1821), «ΡγοΒΙθιώθ άβΓ 

Νβυ^πβοΚΐδοΙίθη ΕίίβΡαίιΐΓ» II. ΒβιΊίη 1960, σ. 55 - 109 (όπου, σ. 95 - 96, καί Πίνακες 

Ελλήνων σπουδαστών τής Βιέννης, 1775 - 1821, μεταξύ τών οποίων καί φοιτηταί τής 

Ιατρικής). — Γ. Λάιου, ϋΐβ ^τίβοίιίδοΐιοη ΖβΐΙιιη^βη ιιη<3 Ζβΐίδοΐιπίίβη. φαβίίβη- 

ιηαίβηα], ΙιααρίδαοϊιΚοΗ αιΐδ άβη οδίβιτβΐοΐήδοΐιβη δίααίδαίΌΐήνβη £63«ηΐϊηβΙί ιιικί 

ζιΐδ ατηιη θη£θ8 ίβΐΐί, Αύτ., σ. 110 - 119. — Τού ί δ ί ο υ, 'Ο ελληνικός τύπος τής Βιέννης 

άπό του 1784 μέχρι του 1821. Άθήναι 1961. 

1. Ίδ. 01. Τδοιιτίν&δ, Οτΐΐ δοοΙ&ΓΪ £Γβοϊ άϊ Ραάονα ηβΐ πηηονΐηιβηίο οαΐ- 

ΙΐΐΓ&Ιβ (ΙβΙΓΟπβηίβ ΟΓίοάΟδδΟ. ΡαιΙονα [1958]. —Γ. Πλουμίδη, Αί πράξεις έγ¬ 

γραφης τών Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου τής Παδούης. Μέρος Α' : ΑΗί- 

δίΐ 1634 - 1782, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 37, 1969 - 1970, σ. 260 - 

336 (καί «Προσθήκες» : «Θησαυρίσματα» 8, 1971, σ. 188 - 204 καί «Έπετηρίς Εταιρείας 

Βυζ. Σπουδών» 38, 1971 σ. 196 - 206)—Μέρος Β' : Εβ£Ϊδίί 1591 - 1809, «Έπετηρίς 

Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 38, 1971, σ. 84- 195. — Άρ. Στεργέλλη, Τά 

δημοσιεύματα τών Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου τής Πάντοβας, τόν 17° 

καί 18° αιώνα. Αθήνα 1970. — Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Οί μεταξύ τών έτών 1789 - 1809 

καί 1818-1841 Κεφαλλήνες διδάκτορες Ιατρικής καί Νομικής του έν Πίση (Ρίδ») τής 

Ιταλίας Πανεπιστημίου, «Κεφαλληνιακά Χρονικά» 2, 1977, σ. 164 - 175 (οπού καί ή 

σχετική βιβλιογραφία). 

2. Ίδ. Ν. Α. Βέη, Μιχαήλ Κοντοπίδης Μάρκελλος, σύνδικος καί άντιπρύτανις 

τοϋ έν Παταβίω Πανεπιστημίου, «Αρμονία» 2, 1901, σ. 57 - 63. — (Πρβλ. καί Π.Ζερ- 

λέντη, Ιστορικά σημειώματα έκ τοϋ βιβλίου τών έν Νάξω καπουκίνων (1649 - 1753). 

Έρμούπολις 1922, σ. 21-22). 

3. Π. Βασιλείου, Ό Άν. Γόρδιος ώς γιατρός καί οκτώ άνέκδοτες έπιστολές 

του, «Νέα Εστία» 68, 1960, σ. 1067 - 1076. — Τοϋ ίδιου, Ό Άναστ. Γόρδιος καί 

τό έ'ργον του, «Θεσσαλικά Χρονικά» 10, 1971, σ. 129 - 156. — Αδί. Αγ αγρίου, 

Αηαδί. ΟοΓοΙίοδ βί Ια ροΐβητίφίο αηίί - ίδίαιηκμίθ ροδί - Βγζαηίίηθ, «Εβνυθ άβδ δοίβη- 

’ Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ' 26 
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Ιωάννης Κομνηνός (1668 - 1719) Χρ. Φιλητάς (1787 - 1867 ) 2, Ν. ΙΠκ- ! 

κολος (1792 - 1866)3 κ.ά. 

Πρέπει επίσης νά παρατηρηθή δτι στο α' κεφάλαιο περιλαμβάνονται 

ιατροί καί μέ συγγραφικό έργο, πού άναφέρεται σέ θέματα ιατρικής (άλλα 

φαίνεται δτι δεν είναι γνωστά στον συγγραφέα) κι έτσι θά είχαν τήν θέσι τους 

στο β' κεφάλαιο, οπού πάλι περιλαμβάνονται καί ιατροί, χωρίς όμως καθαρά 

ίατρικό συγγραφικό έργο. 

Μεθοδολογικά ή κατάταξις των ιατρών (φυσικά όσων ζοΰν καί κυριώτατα 

δρουν ή συγγράφουν στον ΙΗ' αί.) έπρεπε, κατά την γνώμη μου, νά γίνη σέ 

τρεις κατηγορίες : α') Ιατροί χωρίς καμμιά γνωστή όποιασδήποτε φύσεως \ 

συγγραφική εργασία* β') Ιατροί πού ασχολούνται μέ τά γράμματα ή μέ τις 

θετικές επιστήμες, όπως άποδεικνύεται από έκδεδομένο ή ανέκδοτο έργο τους, 

αλλά πού δέν έχουν καταγίνει συγγραφικά μέ θέματα ιατρικής* γ') Ιατροί 

πού έχουν συγγράφει ή μεταφράσει (έκδεδομένες ή ανέκδοτες) ιατρικές 

εργασίες. 

Στην τελευταία βέβαια περίπτωσι Οά ήταν χρήσιμο νά υπήρχε (έκτος 

άπό τεκμηριωμένα βισγραφικά καί έργογραφικά στοιχεία) μία συστηματική 

άναγραφή των ιατρικών έργων (μέ τούς τίτλους πλήρεις καί οχι περικεκομ- 

μένους ή μεταφρασμένους στά νεοελληνικά, άν είναι ξενόγλωσσοι) καί μάλι¬ 

στα μιά γενική θεώρησις α') των τομέων στους οποίους αύτά ανάγονται, 

β') τής πρωτοτυπίας των μή μεταφραζομένων έργων άπό τούς ιατρούς καί 

γ') τής συμβολής των στην πρόοδο τής ιατρικής επιστημονικής έρεύνης κατά 

τον 1Η' αιώνα. 

Καταχωρίζο:» εδώ ενδεικτικά, αλλά καί χαρακτηριστικά, ώρισμένες 

παρατηρήσεις για ελλείψεις, άνακρίβειες καί σφάλματα, κατά τήν παροχή 

063 Γβ1ϊ§ΐβΐΐ8β3») 34, ί. I, 1969, <τ. 58 - 87. (Πρβλ. του ΐ δ ί ου, «Έπετηρίς Εταιρείας 
Στερευελλαδικών Μελετών» 2, 1969 - 1970, σ. 305 - 324). — Του Ί δ ί ο υ, Κοτη3Γ- 

ςαβ» β«γ υη ΙπϋΙβ οοπΙγη 1«δ ΗβΓβδίβδ ΙηΙίηβ* ΗΐΙπθυύ η ΑηβδΙ. Οοιύίοκ, «Κονιιο 
<1β8 βΐιιάοδ ΒγζαηΙίηβδ» 27, 1969, σ. 229 - 234. 

1. Ο 1 £. ΟΐοΗιιοί- Ρ. ΟβΓηονοιΙβαηιι, ΟοηΙηΒυΙίοη « Ια οοηηαίδ- 

δαηοο (Ιο Ια Πΐο^ι*αρϊιΐο οΐ ιΐο Γικυντο <Ιο .Ιβαη (ΗϊέΓοΙΙιέθ) Οοιηηβιιβ {1668 - 1719), 

«ΒαΙΚα» ΒΙικϋβδ» 12, 1971, σ. 143 - 186.— 0. Γ)ίτηα - Πτα^αη-Μ. 6 α τα ί α 3 ιι, 
υη πιαηιΐδοπΐ §Γβ<; ίηβδΐΐ <1υ ιΐοοίβυο Ιοπη Ρυιηιιόηβ Γ16991, «Κβνυβ άβ» βΐυάθβ 
8υά - Εδΐ ΕιίΓορέοηηοδ» 9, 1971, σ. 107 - 120. — Ν. V £ ί 3 τη α η \ι - Μ. 6 α ι· α- 

Ιαειι, Τγοι3 ΙβΙίΓΟδ ίηβϋϋβδ άο δοαπ Οοτηηέηβ, «Κοναο ΙΙουιπαίηο δ’ΠΐεΙοΐΓΟ» 11, 

1972, σ. 137 κ.έξ. 
2. Ίδ. συγκεντρωμένη τήν βιβλιογραφία για τόν Χρ. Φιλητά στο έργο : Φ. Κ. 

Μ τ: ο υ μ πο υ λ ί δ ο υ, Ποοσολωμικοί. Τεΰ/ος Α' : Στ. Ξανθύπουλος ■ ’Λνδρ. Σίγου¬ 

ρος. ’ Αθήνα ι 1966, σ. 43, σημ. 1. 
3. Ε. Πρωτοψάλτη, *0 Ν. Πίκκολος καί το 2ργον του, «Άθηνα» 68, 1905, 

σ. 81 - 114. 
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πληροφοριών για τούς "Ελληνας ιατρούς τού ΪΗ' αί., όπως διατυπώνονται 

άπό τόν συγγρ. : 

Α' κεφάλαιο («"Ελληνες Ιατροί [...] άκμάσαντες 
κατά τόν 18ον αιώνα») 

Γιά τόν Πω. Ηρακλειώτη ήμπορεί νά ίσχύση ή άποψις τού 

συγγρ. δτι «διέπρεψεν καί ώς λογοτέχνης» άπό τό γεγονός καί μόνον δτι 

σώζεται ποίημά του στην συλλογή «Απανθίσματα ποιητικά» », πού έξεδό- 

θησαν τό 1709 προς τιμήν τού Γ. Ύπομενά, Τραπεζουντίου 2 ; 

Για τον Ιωάννη Καλλιάρχη ό συγγρ. δέν δίδει κανένα βιβλιο¬ 

γραφικό στοιχείο, άλλά σημειώνει δτι «άνεΰρε» χειρόγραφο τού Χιώτη ιατρού 

(τό ύπ’ άριθ. 1119 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης) καί αναγγέλλει ώς προσεχή 

τήν άνακοίνωσί του. Ωστόσο γιά τόν Ίω. Καλλιάρχη έγραψε παλαιότερα ό 

Κ. ’Άμαντος 3, πού άναφέροντας τό χειρόγραφο αυτό προσδιορίζει δτι «πε¬ 

ριέχει "ψυχαγωγικήν” ερμηνείαν εκκλησιαστικών κανόνων καί ομιλιών». 

Για τον Ιω. Κοντονή, ό Λ. X. Ζώης 4 παρέχει ακριβή στοιχεία 

γεννήσεαις (1723) καί θανάτου (1762), σπουδών, δράσειος, άκόμη συνοπτική 

άναγραφή έργων του καί βιβλιογραφικές ένδείξεις. 

Τόν Γεώργιο Βεντότη — γιά τόν όποιο ό συγγρ. δέν δίδει 

καμμιά βιβλιογραφική παραπομπή — κατατάσσει άνάμεσα στους ιατρούς, 

πιθανώς γιατί έχει ύπ’ δψιν του (χωρίς ωστόσο νά τήν άναφέρη) την μετά- 

φρασι (1780) έργου τού Ελβετού ιατρού 8. - Α. ΤίδδοΙ, πού έσκόπευε πάντως 

«εις κοινήν ωφέλειαν» 5. Κανείς όμως άπό τούς μελετητάς τής προσωπι¬ 

κότητας τού Γ. Βεντότη, καί τούς παλαιοτέρους (όπως ό Γ. Ζαβίρας0) καί 

1. Τδ. Ε ιη. ύθ^Γαηά, ΒΦΙΐο&ΓδρΙιΐβ ΗβΠύηίφΐβ XVIII 8., ί. I. Ρ&π5 1918 

σ. 67. 

2. Γιά τόν Ίω. Ηρακλειώτη, ίδ. Ν. Κ α τ ρ α μ ή, Φιλολογικά άνάλεκτα Ζακύνθου. 

Εν Ζακύνθφ 1880, σ. 372 (όπου αναδημοσιεύεται καί τό ιταλικό στιχούργημα τοΰ Ζακυν- 

θινοΰ ιατρού).— Λ. X. Ζ ώ η, Λεξικόν Ιστορικόν καί Λαογραφικόν Ζακύνθου. Τόμ. Α' : 

Ιστορικόν - Βιογραφικόν. Άθήναι 1963, σ. 228. 

3. Κ. Άμάντου, Οί Καλλιάρχαι τής Χίου, «Ελληνικά» 8, 1935, σ. 79-81. 

4. Λ. X. Ζ ώ η, Λεξικόν. . ., οπ.π.π., σ. 313 - 314. 

5. «Νουθεσίαι εις τόν λαόν είς διαφύλαξιν τής σωματικής ύγιείας πάνυ ωφέλιμοι. 

Πρότερον μέν συντεθεΐσαι είς τήν Γαλλικήν διάλεκτον παρά τοΰ Κυρίου Τισσότ, εξ ής 

είς τήν Ιταλικήν μεταγλωττισθεΐσαι καί τελευταϊον είς τήν απλήν των Ελλήνων φράσιν 

είς τόμους δύο παρά Κυρίου Γεωργίου Βεντότη είς κοινήν ωφέλειαν. Νϋν τό πρώτον τύποις 

έκδοθείσαι καί έπιμελώς διορθωθεϊσαι [Τόμ. Α' - Β']. Ένετίησιν 1780» (Ίδ. Ε Γη. Ιβ- 

£Γ&η<1, ΒίΙ>1ίο§τ&ρ1υθ ΗβΠόηΐηαβ XVIII 8., ί. II, Ρ&Π8 1928, σ. 339 - 340. Πρβλ. 

καί Αύτ., σ. 234). 

6. Γ. Ζ α β ί ρ α, Νέα Ελλάς, ή Ελληνικόν Θέατρον [...]. Άθήνησι 1872, 

σ. 220. 
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τούς νεωτέρους (όπως οί Γ. Λάϊος 1, Μ. Ν. Βέη 2, Α. Καραθανάσης '4) δεν 

κάνει λόγο γιά τον «ιατρό» Γ. Βεντότη, πού μένει στην νεωτέρα ιστορία κυ¬ 

ρίως για τήν εκδοτική του δραστηριότητα, στο τελευταίο τέταρτο του ΙΗ' 

αίώνος. 

*0 συγγρ. στηριζόμενος στον Γ. Ζαβίρα 4 θεωρεί ότι δ Λάζαρος 

ό Τραπεζούντιος «έδίδασκε» τό 1767 στην ελληνική σχολή του 

Βουκουρεστίου. Ή πληροφορία όμως αυτή δεν επαληθεύεται από τήν νεωτέρα 

επιστημονική έρευνα δ. "Οσο γιά τήν συγγραφή, κατά τον Γ. Ζαβίρα, «Χρο¬ 

νολογίας των Ούγγροβλάχων Ηγεμόνων, τώ έτει 1767» (πού δεν τήν ση¬ 

μειώνει ό συγγρ.), έφ’ όσον δεν υπάρχουν άλλα λεπτομερέστερα στοιχεία, 

δεν είναι εύκολο νά άναζητηθή ανάμεσα στά σωζόμενα ανώνυμα Χρονικάβ. 

Ό συγγρ. δεν σημειώνει πού στηρίζεται γιά νά υποστήριξή ότι ό Σ π υ ρ. 

Ζορζέλλης «Κατήγετο εξ ’Άρτης. Κατά τό έτος 1790 ούτος έσπού- 

δαζεν είσέτι εις τό Πανεπιστήμιον τής Βιέννης». Οί πληροφορίες δεν φαί¬ 

νονται σωστές. Άπό τον τίτλο καί μόνον του έκδεδομένου ιατρικού έργου 

τού Σπυρ. Ζορζέλλη (πού πάντως δεν σημειώνεται στήν διατριβή) άποδει- 

κνύεται ότι κατήγετο από τήν Πελοπόννησο («ρ&ίΐΊ& Ροΐοροηιίθηδίδ») 

καί ότι ή διπλωματική του εργασία έγινε στο ΜοηΙρβΙΙίβΓ, τό 17897. 

Γιά τον Μ α ν α σ σ ή Ή λ ι ά δ η, άν ό συγγρ. είχε λάβει ύπ’ 6ψιν 

του τήν εκτενή νεωτέρα βιβλιογραφία 8, θά ήμπορούσε με άκρίβεια νά γνωρίζη 

τόν χρόνο γεννήσεως καί θανάτου (1733 - 1813) καί τήν άλλη δραστήριο¬ 

ι. Γ. Λ α ΐ ο υ, Γεώργιος Βεντότης, ό διαφωτιστής συγγραφεύς καί τυπογράφος 
καί ό πατέρας τής Ελληνικής δημοσιογραφίας. (Νέα στοιχεία άπο τά Αυστριακά Αρχεία), 
«Επτανησιακά Φύλλα» Γ', άρ. 6, Νοέμβριος 1958, σ. 162 - 184. 

2. Μ. Ν. Β έ η. Βιβλία ή διάφορα άλλα σημειώματα έν τή βιβλιοθήκη του Νίκου 
Βέη σχέσιν £χοντα προς τόν Γεώργιον Βενδότην [...]. Έν Άθήναις 1963. 

3. Ά θ. Καραθανάση, 'Η Φλαγγίνειος Σχολή, δπ.π.π., σ. 281 - 283. 

4. Γ. Ζαβίρα, .Νέα Ελλάς, δπ.π.π., σ. 417. 

5. Ίδ. Αγ. ΟαιηδΓΐίΐηο-ΟΐοΓο.η, Ββδ Αβ&άβιηϊβδ ρπηοίδΓβδ Ββ Βιι- 

ο&ΓβδΙ βΐ άβ ά&δδγ, δ.π.π. 
6. Ίδ. I. ΟΓϊοΐυη-Α. 11 ΐ β §, ΚβρβιΊοπυΙ ηιαηιΐδΟΓίδοΙοΓ άβ Οοηίβΐ 

ΐηΐβπιβ δθο. XV-XVIII ρήνΐηά Ιδίοπα Εοιηϊηίβί. [ΒιιοκΓβδϋ] 1963 (δπου έκτος 
άλλων, στην σ. 370, άναφέρεται άνώνυμο Χρονικό του ΙΗ' αί., σέ τρία άντίγραφα, λατι¬ 

νικά γραμμένο μέ τίτλο «Όβ Ουοί&Ιΐδ ν&ΙΗβΙιΐ&β» <1330 - 1722)). 

7. «Όίδδ6Γΐ&ϋο Μβάίοο - Ργ«ο6ο« άβ Ερϊίβρδία, ηιιβπι ίη Αιΐβΐΐδίίδδίιηο Βιι- 

άονίοαβο Μβάίοο Μοηδρβίίβηδί ρηΐιΐΐοίδ δΐιϋμοϊβϋ&Ι άίδρυΐ&ΐίοηίΐιιΐδ ΑιιοΙογ δρίπάοη 
ΖοΓζβΙΙγ, Ν&ΐίοηβ αΓ&βοιίδ, ρ«ίπ& Ρβίοροηηβηδίδ, Ιιιι)ιΐδοβ Αίπι&β αηϊνβΓδίΙβϋδ ]&ιη- 

άιιάιιηι Αΐιιτηηιΐδ. Ργο ΤητηβδΙπ ,ϊιιΐίί, «ηηο 1789. Ργο ρηηια ΒίηΐΓβα Αροΐΐίηαπ, 

Μοηβρβίϋ [... 1 Μϋ ΘΟΒΧΧΧ VIII» (Ίδ. β τη. Β β §■ γ ά η ά, ΒίΜΐοβΓ&ρΙιίβ ΗβΙ- 

Ιέηίςαβ, δπ.π.π., II, σ. 485). 
8. Ίδ. Α ρ. Ο α ιη & γ ϊ α η ο - Ο ϊ ο γ & η, Ββδ Λοβάβιηίβδ ρπηοϊβΓβδ άβ Βιι- 

03ΐΓ6δί βί άβ <Ι«8δγ, δπ.π.π., σ. 397 - 407 (μέ τήν σχετική βιβλιογραφία). 
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τη τα τού Μακεδόνος ιατρού, γιά τό συγγραφικό έργο 1 του οποίου, έστω κι 

άν δεν άναφέρεται σέ θέματα ιατρικά, δεν γίνεται κανένας1 λόγος. 

σημειούνει ό συγγρ. ("Ηδη άλλωστε τό 1746 έκδίδεται στιχούργημά του, ή 

«Στοιχειομαχία») 2. Κατά τόν Εύγ. Ραγκαβή 3, γεννήθηκε περί τό 1710 καί 

πέθανε περί τό 1780. Σώζεται καί επικήδειος λόγος, πού έξεφώνησε γι’ 

αυτόν ό Ίωάσαφ Κορνήλιος 4. 

Ό Πέτρος Βονδιόλης έξέδβοσε καί ιατρικά έργα, πού φαίνεται 

ότι τά άγνοει ό συγγρ. : 

α') «διιΐΐβ ν^ίηαΐϊ άθΐ ίβδίΐοοίο β δΐιΙΓβροοει άΐ Μουηβ δοορβί’ΐβ 
αηαίοπιΐοΐΐθ &1ΙΈ£Γβ§ϊο δίβηοΓ ΟοίΙ. Εΐ'3ηοβ8οο Α§1ΐβΠ·ΐ Μ. Ρ. οοΐ’ΐδ- 

ροηάβηΐβ 6β1ΓΑοο&άβιηί& άΐ Ρίκίονο. ΠβΠβΓ& ΡίβΗο Αηΐοηΐο Βοη- 

<1ΐο1ί Μιιηηο 6βΙ1& δίβδδο. Αοο&οίθηιϊβ. νϊοθηζα 1789» 5. 

β') «δυΐ ηηιηβΐΌ άθΐΐβ ν&§ΐηαΚ 6ο1 ΙβδΗοοΙο. Εδαηιβ ^ηαίοηιΐοο 

6β) ϋοΠοΓ ΡΐθΙΐΌ Αηίοηΐο Βοηάίοΐΐ ΓβΙ&Πνο αΐΐβ άοΗπηθ δΐιΐΐο δίβδδο 

&Γ§ΌΐηβηΙο άβΐ δΐο'ηοΓ Μΐοΐιβίβ ΟΛ&Γ(1ί Ρι·οίβ8δθΓβ άί Νοίοηιία β <ϋ δίοπ» 

Ν&ΐυΓαΙβ ΐη Ρ&ιτη9. 1η Ραάσνει ΜΟΟΟΧΟ»ϋ. ι 

Γιά τόν Μιχαήλ Π ε ρ δ ι κ ά ρ η δεν παρέχεται άπό τόν συγγρ. καμμιά 
βιβλιογραφική ένδειξις, ούτε γίνεται λόγος γιά τήν λογοτεχνική του δημιουρ¬ 

γία 7. Όπωσδήποτε στο εκτενές ποιητικό έργο του «Έρμήλος ή Δημοκρι- 

θηράκλειτος» (1817) ολόκληρο τό Β' μέρος (ωδές Θ'- ΙΖ') άναφέρεται 
αποκλειστικά στήν θέσι των ιατρών στήν ελληνική κοινωνία των άρχών τού 

ΙΘ' αίώνος 8. 

1. Ίδ. β ηι. Β β β' ι· α η ά, ΒίβΙίοβΓ&ρΙιίβ Ηβΐΐόηίηαβ, δπ.π.π., II, σ. 365.— Α γ. 

0»ΐΏ«Γί&ηο-ΟίθΓ9ΐη, Ββδ Αοβάέπιίβδ ρπηοϊβΓβδ, δπ.π.π., σ. 398, 406. 

2. Ίδ. γιά τό έργο, Γλ. Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Κείμενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Άπό τά μέσα του ΙΗ' αίώνος ώς τήν Έπανάστασι του 1821. 

Άθήναι - Ιωάννινα 1973, σ. η', 10 - 12, 291 - 292 (μέ τήν σχετική βιβλιογραφία). 
3. Ε α β. Β. Κ Ο η β α 1) ό], ΒίνΓβ ά’ΟΓ άβ Ι« ΝοΜβδδβ Ρίιβηίίποΐβ [...]. 

Αίΐιβηβδ 1904, σ. 168. 
4. Ίδ. Ί ω ά σ. Κορνηλίου, Λόγοι Πανηγυρικοί Επιτάφιοι. Τόμ. Β'. Ένε- 

τίησιν 1788, σ. 181 -188 [: «Επιτάφιος Ίωάννου ιατροφιλοσόφου τούπίκλην Μανέ ή 
Ρίζου»]. 

5. Επί. Βββταηά, Βί1)1ΐθβΓ«ρ1ιϊο Ηβ1Ιβηίς;ιιβ, δπ.π.π., II, σ. 499. 
6. β ηι. ΒββΓ«ηά, ΒίΙ)1ϊθβΡ&ρΙιΐβ Ηβΐίβηίΐίυβ, δπ.π.π., II, σ. 512. Γιά άλλα 

ιατρικά έργα του II. Βονδιόλη, έκδεδομένα τόν ΙΘ' αί., ίδ. β πι. Β 0 β γ « π ά, Βίίιΐΐο- 

βΓδρΙιίβ Ιοη,ίβηηο. Ρ«ηδ 1910, σ. 199, 215. 
7. Ίδ. Γ λ. Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Κείμενα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας, δπ.π.π., σ. κ' - κα' (οπού καί ή σχετική βιβλιογραφία). Τής ιδία ς,'Χει¬ 

ρόγραφοι συλλογαί ποιητικών κειμένων ΙΗ' καί ΙΘ' αίώνος. (Σειρά πρώτη), «Δωδώνη» Β', 

1973, σ. 332 - 333, Σειρά δευτέρα, «Δωδώνη» Γ', 1974, σ. 379 - 381. 

8. Ίδ. Γλ. Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Κείμενα Νεοελληνικής 
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Ο Ιερασιμος Γρηγορίνης έδημοσίευσε και ιατρικές εργα¬ 

σίες, πού δεν τις σημειώνει ό συγγρ. : 

«Πθ Ιι^άΓορβ υίθΓΪ βί 3β ΙιγάαϋάΐΓυδ ίη ιιΙθγο νΐδίδ αιιΐ θο θχ- 

οΐιΐδίδ, &υο1οΓβ ΟβΓαδίιπο Οοηδί^ηίίπί άβ Οτβ^οπηί, πίθίϋοΐη&β βί οΜ- 

Γαΐ’^ΐ&θ <3οο£οΓβ. Αοοθάιιηί Ιαβιιίαβ 3βη6&β νίνΐδ οοΐοπίιιΐδ <Β$Ιϊηο1&β. 

Ηβίββ, βχβί&Ι ΐη Ι/ΐβΓαπα Κβη^βπ&ηβ. ΜΒΟΟΧβν» Κ 

Κατα τον Ιωσήφ Δε Κιγαλλα2 του Γερ. Γρηγορίνη είναι καί το έργο : 

«Κόίΐθχιοη 8ιιγ 1& νθ^έίαίίοη. Έν "Αλλη της Σαξωνίας, 1794»3. 

Ό Ίω. Βιλλαράς χαρακτηρίζεται άπό τον συγγρ. «διακεκριμέ¬ 

νος φιλόλογος καί γλωσσολόγος». Για τό ποιητικό του έργο δεν γίνεται κα¬ 

νένας λογος, ούτε καν για τις σάτιρές του, πού άναφέρονται σέ εμπειρικούς 

ίατρους η σε συνάδελφους του. Κανένας επίσης λόγος δέν γίνεται για την λο¬ 

γοτεχνική προσφορά του ’ΑΘ. Χριστοπούλου (για τον όποιο παρα- 

λειπεται και η μνεία κάθε βιβλιογραφικής ένδείξεως) 4. 

Για τον Διον. Ταγιαπιέρα, ιατρό καί λόγιο πού ανήκει στον 

στενό κύκλο του Διον. Σολωμοΰ στην Ζάκυνθο καί συμβάλλει στην μετάδοσι 

του Επτανησιακού λογοτεχνικού πνεύματος στούς πρώτους έκπροσούπους της 

Αθηναϊκής Σχολής, δέν δίδεται από τον συγγρ. κανένα βιβλιογραφικό στοι¬ 

χείο 5. Το ίδιο πρέπει νά λεχθή — εκτός άλλων — καί για τον Δ η μ. Ά λ ε- 

ξ α ν δ ρ ί δ η 6 καί τον Δ η μ. Ρ ω μ α ν έ λ λ η 7. 

Λογοτεχνίας, όπ.π.π., σ. 303 - 307. (Πρβλ. καί Φ. Κ. Μπουμπο υ λ ί δ ο υ, Ποι¬ 

κίλα Φιλολογικά, «Μακεδονικά» 17, 1977, σ. 235 κ.έξ.). 

^ · Β. Γ. Λαδά- Α 0. Δ. X α τ ζ η δ ή μ ο υ, Έλί^ηνική Βιβλιογραφία των 
έτών 1791 - 1795. Αθήνα 1970, σ. 394. 

2. Ίωσ. Δέ Κ ι γ ά λ λ α, Σχεδίασμα κατόπτρου τής Νεοελληνικής Φιλολο¬ 

γίας. Έρμούπολις 1846, σ. 23. 

3. Πρβλ. καί Γ. Γ. Λ α δ ά - Ά θ. Δ. X α τ ζ η δ ή μ ο υ, Ελληνική Βιβλιο¬ 

γραφία των έτών 1791 - 1795, όπ.π.π., σ. 337. 

4. Βιβλιογραφία για τον Ίω. Βιλλαρά στην μελέτη του Ν. Β. Τωμαδάκη, 

Ο Ιω. Βι/Λαράς. Αθήναι 1943, σ. 5-6. (Πρβ7,. καί Γλ. Πρωτοπαπά-Μπουμ- 

ττουλίδου, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, όπ.π.π., σ. κγ', σημ. 3). Βιβλιο¬ 

γραφία για τον ’ΑΘ. Χριστόπουλο στο έργο : Ά0αν. Χριστοπούλου, "Απαντα. 

Άναστύλωσε Γ. Βαλέτας. Αθήνα 1969, σ. 33 - 63. 

5 . Ιδ. Φ. Κ. Μ π ο υ μ π ο υ λ ί δ ο υ, Νέαι έρευναι περί τούς Ζακυνθίους ποιη- 

τάς καί πεξογράφους. "Αγνωστοι πηγαί καί άνέκδοτα κείμενα. Άθήναι 1959, σ. 76 - 84 

(όπου καί^ ή σχετική βιβλιογραφία). Πρβλ. καί Γ λ. Π ρ ω τ ο π α π ά - Μ π ο υ μ που- 

λ ί δ ο υ, Ή Αθηναϊκή Σχολή. Γραμματολογικό διάγραμμα. Ιωάννινα 1976, σ. 67. 

6. Ίδ. Ν. Βλάχου, Ό Θεσσαλός λόγιος Δημ. Άλεξανδρίδης (Τυρναβίτης), 

εκδότης τοϋ «Ελληνικού Τηλεγράφου» (1812 - 1836), «Παρνασσός» 18, 1976, σ. 201 - 

219, 363 - 378. 

7. Δ. Α. Πετροπούλου, Παλαιό στιχούργημα των Πατρών καί οί Ρω- 

μανέλληδες, «Πελαποννησιακά» Γ', 1960, σ. 321 κ.έξ. 
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'Ο Γεώργιος Μόρμορης άπέθανε οχι τό 1780 (οπο^ς ση¬ 

μειώνεται), άλλα τό 1790. Αρκετά στοιχεία γι’ αυτόν έχουν συγκεντρωθή 

από τον Σπ. Εύαγγελάτο, σέ μια προσπάθειά του νά προσγράψη την ανώ¬ 

νυμη νεοελληνική μετάφρασι (1745) τού «ΑηΐίηΙα» τού Τ. Τ9.880 στον Κυ- 

θήριο ιατρό Ε 

Β' κεφάλαιο («Επιστημονικά! έργασίαι Ελλήνων Ιατρών [...] 

μετά βιογραφικών στοιχείων») 

Τά έργα το_ΰ Μ ι χ. Π ε ρ δ ι κ ά ρ η [Πρεδικάρη], πού τίτλους τους 

δίδει ό συγγρ., δέν διευκρινίζεται ότι δέν έχουν έκδοθή. Ό ίδιος σημειώνει 

οτι «ώς άναφέρει ό Γ. Ζαβίρας, τά άνωτέρω έργα είχαν κυκλοφορήσει ευ¬ 

ρέως, εύρίσκοντο δέ καί εις τήν βιβλιοθήκην τού διακεκριμένου ιατρού 

Γ. Σακελλάρη έν Κοζάνη». "Ομως ό Γ, Ζαβίρας 2 γράφει άπλώς ότι ό Μιχ. 

Πρεδικάρης «συνέθετο» τά έργα αυτά, δέν κάνει λόγο για «εύρεία» κυκλο¬ 

φορία τους καί παρέχει τήν πληροφορία ότι «σώζονται έν Κοζάνη παρά τφ 

[...] Γεο^ργίω Κ. Σακελλαρίου» (οχι «Σακελλάρη»). ι 

*Ας προστεθή ότι στο έργο «Βιβλίον άριστον καλούμενον Φώσφορος. . .» 

(1756) 3 υπάρχουν καί «Στίχοι ιαμβικοί προς τον Μιχαλάκην [Πρεδικάρην] 

τού Αθανασίου Εμμανουήλ τού Βερροιαίου». 

Τον Γιαννιώτη ιατρό Σταύρο Μουλαΐμη [ή Μουλαίμου] ό 

συγγρ. ονομάζει περιέργως Βίκτωρα, άν καί παραπέμπει στον Γ. Ζαβίρα» 

οπού όμως δέν γράφεται κάτι τέτοιο■ εκεί μάλιστα άναφέρεται καί ώς έτος 

θανάτου τό 1733 (πού δέν σημεΐίόνεται στην διατριβή). Όπωσδήποτε είναι 

υπερβολικό νά χαρακτηρισθή ότι αυτός «διέπρεψε παραλλήλως ώς λογο¬ 

τέχνης καί ιατρός» άπό τά δύο επιγράμματα, στήν Παναγία, πού περι¬ 

λαμβάνεται στο «Αντιδοτάριον. . .» [1724] 4 (καί όχι «Άντιδοτήριον», κατά 

1. Σ π. Ε ύ α γ γ ε λ ά τ ο υ, Γ. Μόρμορης, ό ποιητής τοϋ «Άμύντα», «Ελλη¬ 

νικά» 22, 1969, σ. 173 - 182. 

2. Γ. Ζ α β ί ρ α, Νέα Ελλάς, όπ.π.π., σ. 457. 

3. «Βιβλίον άριστον καλούμενον Φώσφορος συντεθέν άπλή φράσει παρά τοϋ λο- 

γιωτάτου κυρίου Αναστασίου Πώπα του έξ Ίωαννίνων καί άφιερι»θέν τω άξιωτάτω καί 

λογιωτάτω έν ίατροΐς κυρίιρ Μιχαλάκη τω Πρεδικάρη τω εκ Μονεμβασίας, έν ω έρωτα 

ό Μιχαήλ καί άποκρίνεται ό Αναστάσιος φΆαλήθως καί όρθοδόξως [. . .] 1756. Βιέννα» 

(Ίδ. β «ι. Ε β §· γ 3. η <1, ΒίΙ>Ιϊθ£Γ3.ρ1ιιβ ΗβΠθηίίμίβ XVIII3., 1.1, όπ.π.π., σ. 454 - 455). 

4. «Αντιδοτάριον περί των ίο βόλο)ν δηγμάτων καί τινων άλλων τούτοις όμοιων, 

φιλοπονηθέν παρά του Έξοχωτάτου καί Ελλόγιμό»τάτου έν Ίατροφι?,οσόφοις Κυρίου 

Κυρίου Σταύρου Μουλαίμου τοϋ έξ Ίωαννίνων. Καί παρ’ αύτοΰ γονυπετώς τή Άειπαρ- 

θένω καί Θεοτόκω Μαρία άφιερωθέν. Καί νυν πρώτον δι’ άναλωμάτων τοϋ Τιμιωτάτου 

καί Εύγενεστάτου Κ» Παναγιώτου Σαράφη Ήπειρώτου τυπωθέν είς κοινήν των άπόρων 

ωφέλειαν. Ένετίησιν 1724» (Ίδ. ΐϊΐ. Ε β §· ΐ’ ά η ά, ΒΠ)1ίθ£ΓίψΜβ Ηβΐΐβπΐςιιβ XVIII 
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τον ατελή τίτλο από τον συγγρ.) καί «Εις τον μακαρίτην κύριον Μελέτιον», 

πού έχει περιληφθή στην έκδοσι τής «Γεωγραφίας» τού Μελετίου (1728)1. 

Για τον Έ μ μ. Τ ι μ ό ν η 2 οί πληροφορίες είναι πενιχρές καί οι 

κρίσεις για την συμβολή του στον εμβολιασμό κατά τής «εύφλογίας» αναδη¬ 

μοσιεύονται από άρθρα άλλων. Όπο)σδήποτε ή ξενόγλωσση εργασία τού Χιώτη 

ιατρού — πού ό τίτλος της μερικώς καί σέ μετάφρασι άποδίδεται — έξεδόθη 

καί αύτοτελώς (κατ’ άναδημοσίευσι από το περ. «Ρ1ιΐ1θ8θρ1ιΐθ&1 ΤΓ&Πδ&οΐ,ίοη» 

τού 1714) στο δεύτερο μέρος τόμου (1721) 3, όπου περιέχεται καί ανάλογη 

εργασία τού Ίακ. Πυλαρινοΰ. 

'Ως προς τό έργο τού Έμμ. Τιμόνη, πού ό συγγρ. αναφέρει μέ τίτλο 

«Περί τού ένσκήψαντος τό έτος 1720 έν ΚΠόλει λοιμού» καί για τό όποιο 

παρέχει την πληροφορία οτι «άνεκοινώθη εις την Βρεττανικήν Εταιρείαν 

τού Λονδίνου» δεν δίδεται κανένα ακριβέστερο στοιχείο. 

Για τον Ιάκωβο Πυλαρινό παρέχονται ελάχιστα στοιχεία 

(ούτε καν τό έτος τού θανάτου του, 1718, δεν αναγράφεται) καί οί βιβλιο¬ 

γραφικές ενδείξεις γι’ αύτόν είναι ελάχιστες 4. Έντύπωσι πάντως προκαλεΐ 

ή παράλειψις τής μνείας ειδικής άνακοινώσεως για τό έργο τού Κεφαλονίτη 

ιατρού στην Ακαδημία Αθηνών 5. 

5., Ε I, όπ.π.π., σ. 194 - 195, όπου ό Στ. Μουλαΐμης πρός τον «ΒίονΤΟ Μοί&ϊτηο 033- 

δίορβηδβ» πού υπήρξε το 1.710 «οοηδίΐϊαπιΐδ ρΓΐιηιΐδ 3Γίΐδί3ΐ*υϊη» καί τό 1711 «6Χ3(Ίογ 

ΐηδίιίαπιηι»). 

1. Ίδ. Ε ιη. Εβ£Γ3η4, ΒΐΜίο§Γ&ρ1ήβ Ηθΐίβηίφΐβ XVIII δ., Ε I, όπ.π.π., 

σ. 211 - 217 . 

2. Ίδ. «Λρρίαιΐδϊ ροβϋοί αΐ ιηβηΐο 4βΙ1Ί11η5ΐπδ5Ϊιηο β ΟβηβΐΌδΐδδίιηο δψηοΓ 

Ετηπίίΐηιιβΐ Τΐηιοηΐ, ηοΒΠο Ιη§1βδ6, ηαίο ΐη Οοηδί&ηίΐηοροΐί οοη Ροοοηδΐοηβ 

4θ1 δυο 4οΒογ&Ιο &Ι1α ηοΕΠίδΙη ίη ΓϊΙοδοίΪ3 6 ιηβάΐοΐηα [. . . ]. Ιη Ρ&άονα ΜΈΟΧΟΙΙ» 

{όπου προσωπογραφία του Έμμ. Τιμόνη καί κείμενα των : Μιχ. Τουρλινοΰ καί Ίω. 

Τυπάλδου). Πρβλ. Γ. Σ. II λ ο υ μ ί δ η, Τά παλαιά ελληνικά βιβλία της Μαρκιανής 

Βιβλιοθήκης, μέ προσθήκη άγνωστων εκδόσεων, «*0 Έρανιστής» Θ', 1971, σ. 257 - 258. 

3. «ΤΓ&οΙυίυδ 1)ΐηί 4β ηονα ν&ιίοΐαδ ρβΓ ΐΓ&ηδρΙ&ηΙυίίοηβηι οχοΐΐαηάί ηιβΙΙιο- 

4 ο : (^υοΐΊΐιη ρποτ βχ νβηβίο Εχβιηρίυπ ίΐ4β1ίίβι* Ιιΐο Γβροηίίυΐ’. ΑΙΙογ νβΓΟ βχ 

ί,Γ3.ηδ&οϋοηΐ1)υδ ΡΙιίΙοδορΕΐοΐδ Αη^Ιΐουηΐδ 4β8υϊηΐΕΐΓ. Βυ§:άυηί ΒαΙανοπιηι [...] 

ΜϋΟΟΧΧΙ». Ό τίτλος του β' μέρους μέ την εργασία τοΰ Έμμ. Τιμόνη είναι : «Υοίπο- 

Ι&Γυπι ϊποίδΐοηθ, νβΐ ΐηοουΐαϋοηβ ρΓθουΓ3η43Πΐιη (υίί Βγζαηίϋ οχβΓοβίιΐΓ) ΗϊδΙο- 

γϊ&, ςιι&β οοιυρβη<1ίυτΏ βδΐ Ερϊδίοΐεΐθ 4 Όη. Ετη&ηηυβΠβ Τΐηιοηΐ Ραίανΐηο βί Οχο- 

ηΐβηβΐ Μοιϋοΐηαβ ϋοοΙοΓβ, 34 ϋη. Ιοίι&η. Λνοο4\ν3Γ4 ιηβηδβ ΧΙϊγϊ Αη. 1713 Οοη- 

δίοηϋηοροΐΐ οοηδοπρίεΐθ, Ηβ^ΐβ,βςυθ Αη^ΐΐο&ηυβ Βοοΐθίυίί αΐ) Ιιοο υΐίΐιηο βοιηπιυ- 

ηΐοαί&β». (Ίδ. Επί. Ε β § ι* & η <1, Βΐ1)1ΐθ£Γ3ρ1ιΐβ ΗβΙΙβηΐφΐβ XVIII δ., Ε 1, όπ.π.π., 

σ. 169 - 170). 

4. Ίδ. συγκεντρωμένη την σχετική βιβλιογραφία στην εργασία τοΰ Ί ω. Γ. Τυ- 

π ά λ δ ο υ - Λ α σ κ α ρ ά τ ο υ, Έραλδικά μνημεία της οικογένειας Πυλαρινοΰ Κεφαλ¬ 

ληνίας, «Κεφαλληνιακά Χρονικά» 1, 1976, σ. 158, σημ. 7. 

5. Ίδ, Κ. Ν. Ά λ ι β ι ζ ά τ ο υ - Γ. Κ. Π ο υ ρ ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Τό περί «εύλο- 
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Σημειώνονται δύο έργα τού Ίακ. Πυλαρινοΰ μ.έ ατελή αναγραφή των 

τίτλων τους : Τό πρώτο («Νέα άσφαλής μέθοδος προκλήσεως τής εύλο- 

γίας δι’ έμφυτεύσεως» στην διατριβή) δημοσιεύθηκε χωρίς το ονομ,α τοΰ 

συγγραφέως (πού ωστόσο άποδεικνύεται άπό τήν υπογραφή τής άφιερώ- 

σεως «ΙΗιΐδΙπδδ. Ργ8θο1&Π38. αΐηαβ θΓυάΐΙΐδδΐιηο λίγο \νί11ιβ1ηιο δβιΊιαπΙ 
[... ] ηπηο δηιγηιίδ Οοηδυΐΐ») στήν Βενετία τό 1715 1 (καί όχι τό 1716, 

όπως σημειώνει ό συγγρ.) καί άναδημοσιεύθηκε στο Τβγάβη (όχι τό 1718, 

κατά τον συγγρ., αλλά το 1721 : «Τΐ’αοΐΑίιΐδ Ιίίηϊ. . .» 2). "Οσο γιά τό δεύ¬ 

τερο έργο («Απολογία τής Ιατρικής» στήν διατριβή) δέν έξεδόθη «λατι¬ 

νιστί»,· κατά τον συγγρ., αλλά «ίταλιστί» 3. 

"Ας προστεθή ότι υπάρχει καί ειδικό τεύχος, πού άναφέρεται στις εργα¬ 

σίες των Έμμ. Τιμόνη καί Ίακ. Πυλαρινοΰ4. 

Στήν διατριβή υποστηρίζεται ότι ό Θ ε ό φ. Κορυδαλεύς (ο. 1570 - 

1646, γιά τήν ζωή καί τό έργο του οποίου ό συγγρ. αγνοεί τήν μνημειώδη 

εργασία τοΰ Κλ. Τσούρκα5) κρίνεται σκόπιμο νά «άναφερθή ως ανήκουν 

εις τήν Ιατρικήν Γραμματολογίαν τοΰ 18ου αίώνος», επειδή «μερικά έκ 

τών έργων του επί θεμάτων ιατρικής έξεδόθησαν» σ*τόν ΙΗ' αιώνα. ’Άς 

παρατηρηθή ότι τά δύο έργα «Είσοδος Φυσικής Άκροάσεως» (καί οχι 

«Περί Φυσικής άκροάσεως», κατά τον συγγρ.) καί «Περί Γενέσεως (οχι 

«Γεννέσεως», κατά τον συγγρ.) καί Φθοράς)) ανήκουν κυρίως στον φιλοσο¬ 

φικό στοχασμό (καί οχι είδικώτερα στήν ιατρική ερευνά), δέν είναι τά μόνα 

γιασμοΰ» εργον τοΰ Έλληνος Ιατρού τοΰ ΙΗ' αΐών&ς Ιακώβου Πυλαρινοΰ, «Πρακτικά 
τής Ακαδημίας Αθηνών» 27, 1952, σ. 287 - 307 (όπου καί βιβλιογραφία). 

1. «Νονα βΐ ΙαΙ& Υηποΐαδ βχβϊίαηάΐ ρβρ Ί>&η&ρ]υηί.ίοηβιη ΜβΙΙιοάικ; Νιιροι* 

ΐηνΐβί.3 βΐ ΐη υδΐιιη Ιι·3βί3. ()ιΐ3 Γΐί,ό ροΓηοΙη, ηητηυηΪ3 ϊη ροδίβηιτη ρΓΗΟδβΓναηΙλιγ 
3.1) ίιφυδηιοάΐ οοηΐη^ίο ΟθΓρ<ή*3 νβηβΐϋβ ΜϋΟΟΧν» (Ίδ. Ε ιη. Ε β £ ι· 3 η 4, Βί- 

ΕΙΐο^Γ&ρΙιΐβ Ηβΐΐέηίςυο XVIII 8., I. I, όπ.π.π., σ. 124 - 125). 

2. Ίδ. Ε ιη. Ε β §■ γ 3 η 4, Βΐ1>1ΐο°τ3ρ1ιΐβ Ηβΐίβηΐςυβ XVIII 5., Έ I, όπ.π.π., 

σ. 169 - 170. Πρβλ. καί π.π., σ. 408 σημ. 3. 

3. «Εα Μβάΐοΐηα Όϊίβδ», ουθιό Γΐίίίβδδΐ 4ΐ 4ΐδ$ΐη£3ηη.θδορΓ3 1ί ηυονΐ 8βηΙΐ- 

ιηβηΐΐ οοηίβηυί,ϊ ηβΐ ΕϊΘιό ΐηίΐίοΐαίο ΐΐ ιηοηοίο ΐη^3ηη3ίο 43 ί'βίδΐ ιηβάΐοΐ, 4ϊ 0Ϊ3- 

οοτηο Ρΐίβηηο 6βΪ3ΐβηο, 4β4ΐθ3ΐ3 ηΙΓίΙίυδίρΐδδ. β4 Εοοβίίβηίΐδδ. 8ΐ§. Οίτοΐ&ιηο \Γβ- 
ηϊβΓ, 03ν3ΐΐβρ ο ΡΓ0ϋυΓ3ΐ0Γ. Ιη ΛΤηβζΐα Μϋ6ΟΧVII» (Ίδ. Ε ηι. Ε β {? γ 3 η 4, Βΐ- 

1)Ιΐο§:Γ3ρ1ιΐθ Ηοΐΐόηΐςυβ XVIII 8., ί. I, όπ.π.π., σ. 144). 

4. «8οιηο ΑοοουηΙ οΓ \ν1ΐ3ί ΐδ δ3Ϊ4 ο£ Ιηοουΐηΐϊη^ ογ ΤΓ3ηδρΪ3ηίΐη§· ΙΙιο 8ιη3ΐ1 

Ροχ. Βχ Βίο Εθ3Γηβ4 ϋ. Εηπη3ηυβ1 Τΐιηοηΐδ &η4 ΙαοοΒυδ Ργΐ3πηυδ. ΐνϋΐι δοτηβ 
Κβηΐ3Γΐί5 ϋΐθΓβοη [...] Βοδίοη 1821» (Ίδ. β μ. Ε 6 £ π 3 η 4, Βΐ1)1ΐθ£Γ3- 

ρΐιΐβ Ηβ1Ιθηϊς[υβ XVIII 8., 1. Γ, όπ.π.π., σ. 169). 

5. 01. Τ δ ο υ γ Ε 3 3, Εθ8 άβΕυίδ 4β Ι’βηΒβί^ηβιηβηΙ ρΐιϊΐοδορίιϊιμιβ θί 4β 13 

1ΐ1)Γβ ρ6η8ββ 43Π3 168 Β3ΙΕ3Π3. Ε3 νΐβ βΐ ΓωυνΓβ 4β ΤΙίθορΜΙο 0οΡ}’·43ΐβ6 (1570 - 

1646). Όβυχΐθηιβ έ4ΐΙΐοη Γβνϊββθ βΐ οοιηρίόίβο. ("Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοΰ 
Αίμου, άρ. 95). ΤΗθ553ΐοηίςιιβ 1967. 
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άπό τά έργα του Θ. Κορυδαλέως, πού έξεδόθησαν στον ΙΗ' αιώνα· ή άκτι- 

νοβολία του όμως υπήρξε μεγάλη καί αποφασιστική για τήν γενικωτέρα 

φιλοσοφική παιδεία, στήν Ανατολή, κατά τον ΙΖ' αιώνα. (Τελευταία μά¬ 

λιστα ύποστηρίχθηκε δτι καί ό Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος [1641 - 1709], 

στον όποιο άποδίδονται σχόλια στο έργο του Άριστοτέλους «Περί γενέσεως 

καί φθοράς», απλώς υπομνημάτισε τήν έρμηνεία του Θ. Κορυδαλέίος) ι. 

Για τον Γ. Ζ α β ί ρ α ό συγγρ. δεν σημειώνει χρονολογίες γεννήσεως 

καί θανάτου [1744 - 1804]· τον θεωρεί πάντο^ς «διακεκριμένου εκδότην» 

καί υποστηρίζει οτι «επειδή έκ τών έκδοθέντων καί μεταφρασθέντων ύπ’ 

αύτοϋ έργων μερικά άναφέρονται εις κατ’ έξοχήν ιατρικά θέματα διε- 

τυπώθη υπό τινων ή άποψις ότι πιθανόν ό Ζαβίρας είχε σπουδάσει ιατρικήν». 

Φυσικά ούτε ό Γ. Ζαβίρας υπήρξε «έκδοτης», ούτε ό καλύτερος βιογράφος 

του, ό Α. ΗοΓνέΙ,Ιΐ1 2 (τον όποιον ό συγγρ. δεν γνοίριζει) ήμποροΰσε νά δε- 

χθή έστω καί «πιθανότητα» σπουδών ιατρικής του έμπορου Γ. Ζαβίρα. 

"Οσο γιά τά — δύο καί μόνα — έργα, πού θείυροΰνται οτι σχετίζονται 

με τήν ιατρική, μόνον οι «Ίατρικαί Παραινέσεις» (1787)—-πού στον τίτλο 

τους προσδιορίζεται ότι πρόκειται γιά μετάφρασι άπό τό έργο του Ράτζ 

Σαμουήλ3 — αναφέρουν ρητά ώς μεταφραστή τον Γ. Ζαβίρα. *Η «Όνομα- 

τολογία βοτανική τετράγλωσσος», πού έξεδόθη επίσης τό 1787, παρουσιά¬ 

ζει ώς συγγραφέα τον «Κωνσταντίνο Ίωάννου Ζαβίρα» ή τον αδελφό τού 

Σιατιστέως λογίου. Τό θέμα ωστόσο δεν άπησχόλησε τον συγγρ. (γιατί δεν 

θά είδε τήν «Όνοματολογία. . .» καί όσα σημειώνονται στο «Προοίμιον» 

άπό τον Κωνσταντίνο Ζαβίρα)· προσέγραψε λοιπόν τό έργο στον Γεώργιο, 

1. Ίδ. Δ η μ. Άποστολοπούλου, Ό Άλέξ. Μαυροκορδάτος καί τό 

«Υπόμνημα» του Κορυδαλέα στο «Περί γενέσεως καί φθοράς» του Αριστοτέλη (ϋοΦ 

ΑΙΙιβη. 1173, Γί. 146 - 154), «Ελληνικά» 29, 1976, σ. 311-315. 

2. Α. Η ο γ ν ά I Η, Ή ζωή καί τά έργα του Γ. Ζαβίρα. ΒΐΐάίφΟδΙ 1937. 

3. «Ίατρικαί Παραινέσεις εις τάς όποιας περιέχονται τά πλέον συνεχέστερα καί 

κοινότερα έσωτερικ.ά πάθη, τά σημεία καί αί ιατρείαι αύτών, άς έξέδοτο εις Ουγγαρικον 

ιδίωμα ό Εξοχότατος καί έν Ίατροφιλοσόφοις άριστος Ράτζ Σαμουήλ [. . . ] νυν δέ πρώ¬ 

τον διά κοινήν ωφέλειαν τοϋ Γένους ημών, Μεταφρασθεΐσαι εις τήν άπλήν ημών διάλεκτον 

παρά Γεωργίου Ίωάννου Ζαβίρα τοϋ Σιατιστέως, τύποις δέ έκδοθεΐσαι σπουδή και δα¬ 

πάνη τοϋ αύταδέλφου αύτοϋ Κυρίου Κωνσταντίνου Ζαβίρα. Έν Πέστα ,αψπζ'» (Ίδ. Ε ΐη. 

Ι,β^Γαηά, ΒΠ)1ϊθ£Γ&ρ1ιΪ6 Ηβΐίβηΐφΐβ XVIII δ., ί. II, όπ.π.π., σ. 474). 

4. Δίδω τον πλήρη τίτλο τοϋ έργου (πού άπόσπασμά του, παραποιημένο, κατα¬ 

χωρίζει ό συγγρ.): «Όνοματολογία Βοτανική τετράγλωττος, ήγουν Βιβλιάριον όπου 

περιέχει τά ονόματα διαφόρων βοτάνων είς τέσσαρας διαφόρους διαλέκτους, τούτέστιν 

ελληνικήν, απλήν, λατινικήν καί ούγγαρικήν, συντεθέν έκ διαφόρων βοτανικών συγγρα¬ 

φέων παρά τοϋ Κωνσταντίνου Ίωάννου Ζαβίρα είς ωφέλειαν τοϋ Ελληνικού μας Γένους. 

Έν Πέστγ 1787» (Ίδ. Β ϊϊι. Β β £ ρ 8 π ά, «ΒϊΜΐθ£ΐ*«ρ1ιίβ Ηβΐίβηϊςιιβ» XVIII δ., 

I. II, όπ.π.π., σ. 479). 
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χωρίς νά έχη ύπ’ όψιν του καί τήν έπιχειρηματολογία τού Α. ΗοΓνάΠι, 

πού οπωσδήποτε είναι πειστική. 

'Η άτεκμηρίωτη πληροφορία τοϋ συγγρ. γιά τόν Ί ω. Άδάμη ότι 

«έγεννήθη κατά τά μέσα του 18ου αίώνος» είναι έσφαλμένη. Τό έργο τού ιατρού 

αυτού (μετάφρασις άπό τά λατινικά συγγράμματος τοϋ Δαβίδ Σαμουήλ Μαδάι) 

δημοσιεύθηκε γιά πρώτη φορά τό 1756 Β Δεν ήμπορεί λοιπόν ό μεταφραστής 

νά γεννήθηκε στά μέσα τοϋ ΙΗ' αίώνος. 'Η χρονολογία πού δίδει ό συγγρ. (στον 

ανακριβή τίτλο πού παραθέτει), 1772, άναφέρεται σέ μεταγενεστέρα έκδοσι 2. 

Οί πληροφορίες πού παρέχει ό συγγρ. γιά τόν Άντ. Στρατηγό — 

έκτος άπό τήν καταχώρισι ατελούς τού τίτλου τής μεταφράσεως ιατρικού 

έργου άπό τήν ιταλική (1745)—δεν άνταποκρίνονται στά πορίσματα τών 

τελευταίων έρευνών. Κι αυτό είναι φυσικό, άφοΰ δεν έχει ληφθή ύπ’ όψιν 

ή νεωτέρα σχετική βιβλιογραφία γιά τόν λόγιο τού ΙΗ' αίώνος 3: Ό ’Αντ. 

Στρατηγός γεννήθηκε τό 1691 /1692, έσπούδασε στο Φλαγγινιανό τής Βε¬ 

νετίας (1706 - 1711 /1712), όπου καί προσηλυτίσθηκε στον καθολικισμό, 

συνέχισε άργότερα τις σπουδές του στο Κωττουνιανό (σέ θέματα λογικής, 

δογματικής, κανονικού δικαίου καί ιστορίας τού Σχίσματός) όπου διετέ- 

λεσε καί διευθυντής, 1716, καί παρηκολούθησε μαθήματα καί στήν Ρ9<1ον& 

(1712-1716), όπου όμως εσφαλμένα γράφεται ότι διετέλεσε καθηγητής, 

άφοΰ τό όνομα τού Άντ. Στρατηγού δεν άναφέρεται ούτε στούς Πίνακας τών 

αποφοίτων. Ό «άνδριάς». γιά τόν όποιο κάνει λόγο ό συγγρ., ότι στήθηκε 

στήν Ραάονα, δεν είναι τού Άντ. Στρατηγού, αλλά τοϋ ανεψιού του Σίμωνος, 

διάσημου τεχνικού τής εποχής του. *Η μετάφρασις τέλος τής «Εκάβης» 

δεν έγινε «είς τήν άπλήν ελληνικήν», άλλά σέ στίχους ιταλικούς τό 1733 4 

1. «Σύντομος έρμηνεία περί τής Ένεργείας καί Ώφελείας μερικών εκλεκτών καί 

δοκιμασμένων Ιατρικών, όπού πιστώς καί εύστόχως συσκευάζονται καί έτοίμως διαπω- 

λοΰνται είς τό ’ Ορφανοτροφείο ν τής έν τή Σχξονία τής Μαγδεβουργικής "Αλλης. Παρά 

τοϋ Έξοχωτάτου έν Ίατροΐς καί Επιφανέστατου Κυρίου Δαβίδ Σαμουήλ Μαδάϊ Αρχία¬ 

τρου [...]. Μεταφρασθεΐσα άπό τό Λατινικόν είς τήν άπλήν τών σημερινών Γραικών 

διάλεκτον παρά τοϋ ελάχιστου έν σπουδαίοις Ίωάννου Άδάμη [...]. Έν τφ Όρφανοτρο- 

φείιρ τής Άλλης. Έτει σωτηρίω 1756» (Ίδ. Β ΙΠ. Ιβ^ΓδίκΙ, ΒΠ)1ίθ£Γ&ρ]ιί6 ΗοΙ- 

Ιόπίοιιιβ XVIII I. I, όπ.π.π., σ. 463 -464). 

2. Ίδ. Β ιτι. Ιθ^Γ^ηά, ΒίΙ>Ιίο§ι·3.ρΙιΐθ Ηβΐίβηϊςιΐθ XVIII ί. II, όπ.π.π., 

σ. 161 - 162. 

3. Ίδ. Κ. Δ η μ α ρ ά, Αντώνιος Στρατηγός (Βιοβιβλιογραφικές έρευνες), «Ό 

Ερανιστής» 5, 1967, σ. 1-8. — Β. Φ ρ. Τ ω μ α δ ά κ η, Νεοελληνικά! μεταφράσεις, 

παραφράσεις καί διασκευαί τής «Βατραχομυομαχίας». Άθήναι 1973, σ. 38 - 50 (όπου 

καί βιβλιογραφία).—Ά θ. Κ α ρ α θ α ν ά σ η, Ή Φλαγγίνειος Σχολή τής Βενετίας, 

όπ.π.π., σ. 300 - 303. 

4. «Εοιώ&, ΤΓ«£β<ϋίΐ Φ Ευπριάθ, ΤκώοΙΙα ά&1 Οβοο ιιβ13ΊΙαΠ&η& ίανβΐΐβ, 
<1« ϋ. Αηίοηΐο 81γ»1ϊοο Οβίθηδβ [...]. Ιη Ραάονα ΜΟΟΕΧΧΧΙΙΙ» (Ίδ. Β ιώ. Ιβ- 

£Γ9ΐΐ(1, ΒΦΙίο^Γ&ρΙιίβ Ηβΐίβηίφΐβ XVIII δ., 1. I, σ. 244 - 245). 



(καί έκεΐ σημειώνεται μέτάφρασις του Πινδάρου, για την οποία δεν ξέρομε 

τίποτε). 'Ο Άντ. Στρατηγός πρέπει νά πέθανε μετά τό 1750, οπότε δήμο-- 

σίευσε ένα κατηχητικό βιβλίο, την α'Ιστορική μυσταγωγία» *. 

Για τον Δ η μ ή τ ρ ι ο Προκοπίου ό συγγρ. σημειώνει : «"Εργα : 

Άπαρίθμησις των κατά τον παρελθόντα αιώνα Λόγιων Γραικών. Τό έργον 

τοΰτο είναι δωδεκάτομον, έξεδόθη δέ τή προτροπή του Γερμανού φιλολόγου 

Φαβρικίου, έν Άμβούργω. μετά λατινικής μεταφράσεως καί έδημοσιεύθη 

εις την «Ελληνικήν Βιβλιοθήκην» τό έτος 1722». "Ομως ή «Έπιτετμημένη 

Έπαρίθμησις (καί όχι «Άπαρίθμησις») των κατά τον παρελθόντα αιώνα 

[ΙΖ'] Λογίων Γραικών καί περί τινων έν τώ νυν αίώνι [ΙΗ'] άνθούντων» 

του Δημητρίου Προκοπίου 1 2 3 δεν είναι «δωδεκάτομος». Δωδεκάτομο είναι τό 

έργο του Ιο. Α16. Ρ&Εποϋ3 ((ΒϊΕΙίοΙ-ββα Οΐ'&βοθ» (Α' έκδ. 1722 - Β' έκδ. 

μέ την επιμέλεια του Ο. ΗογΙθβ 1808), στον ενδέκατο τόμο τής όποιας καί 

δημοσιεύθηκε ή «Έπιτετμημένη Έπαρίθμησις» (Α' έκδ., σ. 769 - 808 - Β' 

εκδ., σ. 521 - 553). 

Άς προστεθή ότι τήν «Έπαρίθμησι» του Δημ. Προκοπίου (πού περιέχει 

99 λογίους) συνεπλήροισε ό Πατριάρχης Καλλίνικος ό Δ' (1713-1791), 

μέ άλλους λογίους (άρ. 100 - 161), όπου καί οί ιατροί : «Ιωάννης Καλλιάρ- 

χης έκ Χίου», καί «Νικόλαος έκ Πάρου» 4. 

Ό Δαμιανός ό Σινωπεύς, πέρα από τό έργο, πού σημειώ¬ 

νεται, μέ άποσπασματικά μεταφρασμένο τον τίτλο «Πατρικά Πάρεργα» 

(πού πάντως τυπώθηκε στήν Πετρούπολι τό 1734 καί οχι στήν Φραγκφούρτη 

τό 1729, όπως άναφέρεται από τον συγγρ.)5 6, έδημοσίευσε καί άλλα έργα, 

πού ανήκουν στον φιλοσοφικό στοχασμό Γ’. 

1. Ίδ. Ε ηι. Ε β £ γ α η ά, Βί1)1ϊο§τ«ρ1ιΐβ ΙΙβΙΙβηΐφίο XVIII δ., I. I, δπ.π.π., 

σ. 377-378. 

2. Τδ. V 8 1. Ρ 8. ρ « Ιι 3 £ ί, ϋΐιηϋίϊο Ρΐ’οοορϊα ΡδΐηροΓΪ Μθδθορο1β8ηυ1. 

ΤΤη &Γ0ΤΠ8.η. 5βθΓθί·«Γ, ρΓοίβδδοι* §ί ΐΏβ(Βο 18 ΟηΓΐβ8 ϋοιηηθα&Οίί <Βη ΒιιοιΐΓβ§ΐί ία 86ο. 

&1 XVIII-Ιβ» δί οοΙ&ΕοΓειΙοι· &1 Ιηϊ 1. Λ. Ραβποίιΐδ. Βυοιη'β§1ί 1937 (καί κρίσις : Ο. 

Ο ι· β ο β 8 ο ιι, «Κβνϊδία Ιδίοποθ. Ηοτω3.π&)> 7 (1937), σ. 189 - 191). 

3. Ίδ. τό σχετικό άρθρο τοϋ Β. Η ο ιι ι* I β Ε ί ζ β, «ΌίοίΐοηηαΪΓβ άβ ΊΊιβο- 

Ιο^ΐβ Οαΐΐιοΐΐςιιο) (Α. ν«ο&Μ-Ε. Μ&η^βηοΙ), τόμ. V, 1913, στ. 2063 - 2065. 

4. Ά λ κ η Ά γ γ έ λ ο υ, Καλλινίκου Δ' : Συμπλήρωμα στήν «Έπαρίθμησι» 

του Δ. Προκοπίου. Έκδοση καί σχόλια, «Ό Έρανιστής» Α', 1963, σ. 22 - 29. 

5. «Ρ8.γο^& Μβάΐοα, οοηδϋπρίβ. 3. ϋβηΉ8ηο δίηορβο, ηιβάίοο οηΒηοπο ηι&- 

ι-ίηϊ ηοδοοοηιη ΟοηδΙβΦβηδίδ, 8πηο ΜΟΟΟΧΑΧίν. Τνρίδ Αοαιίβηιίαβ δοϊβηίΐ&πιιη 

ΡθίΓοροΙίΙίΐηίΐβ» (Ίδ. Ε ιη. Ε ο § γ & η ά, «Βϊ51ίοοτ«ρΙιϊβ Ηβΐίβηίίΐυο XVIII δ., I. I, 

δπ.π.π., σ. 247 - 248, όπου — μέ βάσι τήν χρονολογία στήν άφιέρωσι προς τον 1. Β. 

ΡΐδοΙίθΓ, 4 Φεβρουάριου 1735 —. σωστά σημειώνεται ότι τό βιβλίο, παρά τήν χρονολογία 

τοϋ τίτλου πρέπει νά κυκλοφόρησε τό 1735). 

6. Ίδ. έ ηι. Εβ £ γ & η ά, ΒΠ4Ηθ£Γ£φΜβ Ηβΐίβηΐφΐβ XVIII 8., ί, I, δπ.π.π., 

σ.. 209 - 211, 220 - 221, 224 - 225. 
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Τά έργα τού Ά γ γ. Τζουλάττη έχουν γραφή στήν Ιταλική. 

Τό πρώτο, πού σημειώνει ό συγγρ. «Οοηιρβηάΐο άϊ Μθάίοΐηα ρι·&ΐίο&. ...» 

έξεδόθη στήν Βενετία, χωρίς χρόνο έκδόσεως. "Η χρονολογία (1758) συνά¬ 

γεται, κατά τον Επί. Γβ^ΤβηόΙ ι, από την «άδεια», πού χορηγήθηκε στις 

28 Απριλίου 1758. 

Τά υπόλοιπα έργα, πού άναφέρονται στήν διατριβή, δεν έχουν έκδοθή 

αύτοτελώς (όπως ήμπορεΐ νά έκληφθή μέ τήν ατελή άναγραφή των τίτλων 

τους), αλλά έχουν καταχωρισθή στο περ. «ΟίοΓΠ&Ιβ (ϋ ΜβΊίοϊηα». Τό 

πρώτο στις σελ. 267 κέξ. τού Τ' τόμου (1768 καί οχι 1760, όπως σημειώ¬ 

νεται άπό τον συγγρ.) μέ.τίτλο «Νοΐϊζίβ (Ιθ^ΓίηνβδΗ άΐ ν&]υοΙθ ί&Πΐ ίη 

Οβρίιβίοηϊέΐ. Οοιηρΐΐαΐβ (1»ΓΌοΗογ Απ£·θ1ο ΖιιΙ&ίΐί, Γίΐοδοίο 8 Μβάίοο». 

Τά δυο τελευταία στις σελ. 49 κέξ. τού Α' τόμου (1763). Αυτού επίσης (τόμ. 

Β', 1764, σ. 202) έχει καταχωρισθή καί Επιστολή τού Άγγ. Τζουλάττη3. 

Άς προστεθή ότι τού ίδιου ιατρού σώζεται καί άλλο νεανικό έργο (1752), 

πού δεν μνημονεύεται3. 

Γιά τον Δημ ή τρίο Καρακάσση (1730 - 1804) ό συγγρ. 

στηρίζεται στούς Γ. Ζαβίρα καί Κ. Σάθα, ένώ υπάρχουν νέώτερες εργασίες, 

μέ τίς όποιες παρέχονται ακριβέστερα στοιχεία γιά τήν ζωή καί τήν επι¬ 

στημονική δραστηριότητα τού Σιατιστέως ιατρού Ί 

Άπό τά έ'ργα, πού σημειώνονται (κατά τρόπο βιβλιογραφικώς ατελή) 

στήν διατριβή, μόνον τό «Περί τής φλεβοτομίας...»5 καί τά «Ποιημάτια 

1. β ιη. Ε β §■ ρ α η ά, ΒΠι1ίο§Τ8ρ1Ββ ΗβΙΙόηϊηηβ XVIII δ., 1:-. I, δπ.π.π., σ. 

481 - 482. 

2. Ίδ. Ο. 13. 13 ί ιη 8 γ 8 δ - I). Ρ ϊ ο γ α ιη ο η ο ιι - V α γ Γ ί, δυρρίέιηβηί 8 Ια 

Βΐ1)1ϊθ£Γ8ρϊΐΪ6 Ιοηίβηηβ, «Δελτίον τής Ίονίου Ακαδημίας» 1, 1977, σ. 224. 

3. «ΕοΗβΓα (Ιοί ΟοΙΙοΓβ Αη^οίο ΖυΙαΙίί <Ιί Εοί8ΐοηΪ8 δθπίί8 8<Ι ιιη ηιο.θίοο 

8ηοηΐηιο δορρα 1β ρΐίίβδδΐοηΐ δυΐ νίΐίο ΡΐΙβ^οηοο δί Οΐιΐδβρρβ ΑηΙοηϊο Ριΐ)8ΐί, ρητηο 

τηοθίοο άΐ ΡβΗρθ. Ιη Ρΐροηζβ ΜΟΟΟΕΙΙ» (Ίδ. β ηι. Ε β^ταηδ, Βΐ1>1ΐο§τ&ρΤιΐβ 

Ηβΐίβηΐηυο XVIII δ., 1. I, δπ.π.π., σ. 411 -412). 

4. Ίδ. Δημ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Περί των έκ Σιατίστης ιατροφιλοσόφων 

Δημητρίου καί Κωνσταντίνου Λουκά ή Καρακάσση καί τοϋ Αλεξάνδρου ΟΠοίυβδΟΐΐ. «Γέρας 

Αντωνίου Κεραμοπούλλου» ΆΟήναι 1953, σ. 206 - 212 (όπου καί βιβλιογραφία).—Ν. Π. 

Δελιαλή, Συμπληρωματικό σημείωμα περί τοϋ ιατροφιλοσόφου Καρακάσση, Αύτ., 
σ. 542 - 543. 

5. «Περί τής Φλεβοτομίας ώς ούκ άεί αναγκαίας έν τοΐς όξέσιν άμα καί κακοήθεσι 

πυρετοΐς, ψηφίσματι του επιφανέστατου των εν τή βασιλείφ φριδερική ιατρών συνεδρίου, 

προστατοΰντος τοϋ έκλαμπροτ. έξοχωτάτου τε καί εμπειρότατου ’Ανδρέου Ίίλία Βυ- 

χνέρου [. . . ] εις τό νομίμως του επί τον ιατρικόν βαθμόν άναβιβασμοϋ των τε τοΐς ίατροΐς 

τιμών καί ελευθεριών άμα δέ καί προνομίων, έθει άρχαίω έπιτυχεΐν, ετει ,αψξΦ γαμηλιώνος 

είΐ ίσταμένου δημοσία διαλεχθήσεται ό συγγραφεύς Δημήτριος Νικολάου Καρακάσσης, 

Σατιστεύς Μακεδών. Άθήνησι Σαλικαΐς. Τύποις Σχνεϊδέρου» (Ίδ. Β ηι. Ε ο £ γ 8 η ιΐ. 

ΒΐΕΙΐο^Γ&ρΙιϊθ ΗβΙΙβηΐηιιο XVIII 5., 1. I, σ. 508 - 509). 
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ιατρικά»1 (καί οχι «Ποιήματα ιατρικής», κατά τον συγγρ.) έχουν έκδοθή. 

Τδ άναφερόμενο υπό τον τίτλο «Άντίπραξις τής φύσεως» είναι έμμετρο 

καί περιλαμβάνεται στά «Ποιημάτια Ιατρικά» -. 

Ό τίτλος του έργου του Ε ύ σ τ. Αθανασίου δεν είναι «Ή 

ιστορία τής σκίλλης», όπως τον άναγράφει ό συγγρ. Ακριβέστερα τον ση¬ 

μειώνει 6 Σ. Άριστάρχης : «Ηίδίοπα Γ&άίοίδ 80Ϊ11&Θ πι&Γίη&β. Έν "Αλλη 

1794, εις 4°ν» 3. 

Γιά τον Ιωάννη Δ ο ν ά ό συγγρ. δεν κατέφυγε στην άναζήτησι 

των πορισμάτων τής επιστημονικής έρεύνης 4, αλλά βασίσθηκε σε πληροφο¬ 

ρίες, πού δίδουν πρόχειρα καί άνασφαλή δημοσιεύματα. ’Έτσι σημειώνει* 

«“Αν καί δεν γνωρίζωμεν σήμερον τούς τίτλους των εργασιών [των ιατρικών;] 

πού έξέδωσεν ό Ίωάνν. Δόνας ή Πασχάλης, έν τούτοις φαίνεται [άπό που;] 

δτι ταΰτα ήσαν αξιόλογα. Ιδιαιτέρως οδτος ήσχολήθη μέ την μετάφρασιν 

ξένων ιατρικών έργων εις διαφόρους γλώσσας, τά όποια έξέδωσεν εις την 

Βενετίαν τό έτος 1793». 

Παρατηρώ ότι «Πασχάλης» είναι το κύριο όνομα του πατρός του ιατρού 

Ίω. Δονά. Στά 1793 δεν «έξέδωσε» μεταφράσεις ξένιον ιατρικών συγγραμμάτων, 

άλλά ένα ιταλικά γραμμένο ανώνυμο καί μέ ψευδή τόπο έκδόσεως άπολογητικό 

έργο 5, πού δημοσιεύθηκε τό 1802 καί σέ ελληνική μετάφρασι άνωνύμως6. 

1. «Δημητριού Καρακάσση, ιατροφιλοσόφου καί Ίατροΰ της πόλεως Βουκουρεστίου 

καί του έν ταύτη Νοσοκομείου τοϋ έπ’ όνόματι του άγίου Παντελεήμονας, Ποιημάτια Ια¬ 

τρικά, άπερ ό αυτός καί εις τήν Λατινίδα φωνήν μετήνεγκε. Έν Βιέννη της Άουστρίας 

,αψ^ε'» (Ίδ. Γ. Γ. Λαδά-ΆΘ. Δ. Χατζή δήμου, Ελληνική Βιβλιογραφία των 

έτών 1791 - 1795, σ. 348 - 350). 

2. Άποτελεΐται άπό 104 στίχους καί έχει τίτλο : «Ποιηματίων Ιατρικών Γ' : 

Μή δεΐν έγχειρεΐν τοις υπό των νοσημάτων κεκρατημένοις ή Άντίπραξις τής φύσεως» 

(σελ. 132-141). 

3. Σ. Άριστάρχη, Κατάλογος των παρά των νεωτέρων Ελλήνων άπό Άλω- 

σεως μέχρι τοϋδε συγγραφέντων βιβλίων φυσικό ιστορικών, φυσικών, γεωγραφικών, 

ιατρικών, μαθηματικών καί νομικών, «Ό έν ΚΠόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος» 

ΙΔ', 1879 - 1880, σ. 112. {Πρβλ. Γ. Γ. Λ α δ ά - Ά 0. Δ. Χατζή δήμου, Ελ¬ 

ληνική Βιβλιογραφία τών έτών 1791 - 1795, σ. 335 - 336, οπού καί βιβλιογραφία). 

4. Ίδ. Σ π. I. Ά σ δ ρ α χ ά, Ιωάννης Δονάς Πασχάλης (1761 - 1839). Δύο 

άγνωστες νεκρολογίες του, «Ό Έρανιστής» Α', 1963, σ. 117 - 127 (όπου καί ή σχετική 

βιβλιογραφία). 
5. «ΕβΙΙβΡ» (Ιΐ 1111 111»Γθ1ΐβ&6 ΡΐΉΙΗΪΟδΟΟ Α1!)β1·£3ίί Οδφ&ΟθΙΗ ΐη αροΐο^ϊ» &11& 

ΙβΙΙβΓα άβΐ 8ΐ£. ΑΠ. Οοηιρα^ηοαί, φΐβΐΐδ. οΐιβ νβιΊβ δΐιΐΐ» οοηίθΓΐηίΙ& Ιιιΐ υ11ίπι&- 

ηιβηΐβ δοορβιΊθ. ίηίΓί» ΒΙΐΓβί β Ογθοϊ. Εΐρδία [= νβηβζία] 1793» (Ίδ. Γ. Γ. Λαδά- 

ΆΘ. Δ. Χατζή δήμου, Ελληνική Βιβλιογραφία τών έτών 1791 - 1795, όπ.π.π., 

σ. 272). 

6. «Επιστολή απολογητική ένός μαρκίωνος Φραγκίσκου Άλβεργάτου Καπακέλλου 

κατά της επιστολής του κύρ άββά Κομπαγνώνου άναστρεφομένης περί τήν όμοιότητφ 

νεωστί παρ’ εκείνου άνακαλυφθεΐσαν άναμέσον Εβραίων καί Ελλήνων, μεταπεφρασμένη 
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’Από τον ’Ανδρ. Μουστοξύδη 1 έχουν καταγραφή καί τίτλοι ομιλιών τού Ίου. 

Δονά στην Ίόνιο Ακαδημία, στην οποία ήταν μέλος. 

' Η θέσις τού Δ η μ. Ρ α ζ ή δεν έπρεπε νά είναι στο κεφάλαιο, όπου 

ό συγγρ. παρουσιάζει, «την σ»υγγραφικήν δραστηριότητα τών Ελλήνων 

ιατρών επί θεμάτων τής ιατρικής επιστήμης», άφοΰ «τό μόνον διασωθέν 

βιβλίον άναφέρεται επί μαθηματικού θέματος» (πού όμως δεν προσδιορίζεται). 

Ό Ειη. Εβ^Γαηά πάντως παραθέτει πλήρη τον τίτλο, μέ τά επί μέρους περιε¬ 

χόμενα 2. Θά προσθέσω οτι τό έργο τούτο χειρόγραφο καί μέ τήν ενδειξι 

« Εν Φιλιππουπολει, έν έτει σωτηρίω ,αψ^δώ Μουνίχιώνος ε^ μεσοΰντος» 

ευρισκεται υπ αρ. 1233 στην Εθνική Βιβλιοθήκη καί διασώζει επίγραμμα 

τού κτήτορος Αναστασίου Γεωργιάδου - Αευκίου 3. 

Γιά τον ’Α δ α μ. Ιίοραή ό συγγρ. περιορίζεται νά παραπέμψη 

σ ενα προγενέστερο δημοσίευμά του4, όπου όμως δεν υπάρχει καμ,μιά βιβλιο¬ 

γραφική ένδειξις. Στην διατριβή του υποστηρίζει ότι «άνευρε» στήν Βιβλιο¬ 

θήκη τής Χίου «ανεκδότους πραγματείας» τού ’Αδ. Κοραή ((ή καί άπλάς 

σημειώσεις καί σχόλια άναφερόμενα εις ιατρικά θέματα». Είναι περίεργο 

ότι δέν σημειώνονται τουλάχιστον δημοσιευμένες (αξιόλογες) εργασίες, πού 

αναφερονται στά χειρόγραφα τού ’Αδ. Κοραή 6 ή στήν άξιολόγησι τής προσ¬ 

φοράς του ώς ίατροΰ 6. Όπωσδήποτε είναι δυνατόν νά θεωρηθή ότι πραγμα¬ 

τώνεται ό σκοπός τού συγγραφέως «νά παρουσιάση τήν συμβολήν καί προσ¬ 

φοράν τού ’Αδαμ. Κοραή προς τήν ιατρικήν», όταν στις δύο σελίδες, πού τού 

αφιερώνει, περιορίζεται κυρίως νά καταγράψη άτελώς ιατρικά έργα του; 

εκ τής ιταλικής γλώσσης εις τό άτΐλο - ελληνικόν ,αωβ', Ένετίησι, 1802» (Ίδ. Ε Γη. Ε ο- 

£Γ«η(1, ΒΠιΙϊο»Γ«ρ1ιΐο Ιοηΐοηηβ, Ε I. ΡαΗδ 1910, σ. 183). 

1. [Ά. Μ ο υ σ τ ο ξ ύ δ ο υ], Ιστορικών καί Φιλολογικών Άναλέκτων, έκδε- 

δομένων ύπό Μιχαήλ Άνδρ. Μουστοξύδου. Τόμ. Α'. Κέρκυρα 1872, σ. 20. (Πρβλ. καί 

Σ π. I. Ά σ δ ρ α χ ά, Ίω. Δονάς Πασχάλης όπ.π.π., σ. 122 σημ. 6, όπου όμως θεω¬ 

ρείται ό Μιχ. Μουστοξύδης ώς συγγραφεύς τής εργασίας «Περί τών έν Κέρκυρα Άκα- 

δημιών»). 

2. Ίδ. β ΐη. Ε β £ γ « η 3, ΒΐΜϊο^τ&ρϊιϊβ Ηβΐίβηΐηιιο, XVIII δ., Ε Π, όπ.π.π., 

σ. 469 - 470. 

3 . Ίδ. Ίω. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς καί Ά λ κ. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, Κατάλογος 

τών χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος. Έν Άθήναις 1892, σ. 224. 

4. Ά θ. Γ κ ι ά λ α, Χΐοι ιατροί κατά τήν Εθνεγερσίαν τοϋ 1821, «Χιακή Έπι- 

θεώρησις» 13, 1975, σ. 118 - 119. 

5. Ίδ. Στ. Κ α β β ά δ α, Ή έν Χίω βιβλιοθήκη Κοραή. (Ιστορία - Κατάλογος 

χειρογράφων). Έν Άθήναις 1933, σ. 124 - 158 (όπου οί άρ. 276 - 574 άναφέρονται σέ 

χειρόγραφα του Άδ. Κοραή). Α Γ. Κ ο υ δ ΐ δ, Εβδ ΐϊΐαηυδοπίδ πΐέιΐΐοίΐιιχ ΐπθίΗΐδ 

<ΙΆ(1«ιη«ηί Οοι·£ΐγ. I : Εθδ ΤΓ'&άυοίίοηδ,' «Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών» 8. 

1933, σ, 371 - 377. II : Αποίβηδ ίβχΐβδ ιηέάίο&ιιχ £Γβθδ, Αύτ. 9, 1934, σ. 158 - 164. 

6. Ά ρ. Κούζη, Ό Κοραής ώς ιατρός. «Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών» 

8, 1933, σ. (71) - (93). 
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Για τον Μάρκο τον Κύπριο ό συγγρ. στηρίζεται στον Κ. 

Σάθα και υποστηρίζει οτι «τάς μάνας πληροφορίας πού έχομεν είναι οτι οδτος 

έγεννήθη εις την Κύπρον περί τά μέσα του 18ου αιώνος και οτι ησκησε την 

ιατρικήν εις τάς παραδουνάβιους περιοχάς. . .». Πρόκειται ωστοσο για τον 

πολύ γνωστό Μάρκο Πορφυρόπουλο ι, διακεκριμένο διδάσκαλο των τελευ¬ 

ταίων χρόνων του ΙΖ' καί των αρχών του ΙΗ' αί. (στον Τύρναβο καί άπότό 

1702 στην Ακαδημία τού Βουκουρεστίου), όστιάριο τής Μεγ. Εκκλησίας, 

ιδρυτικό μέλος της Σχολής Καστοριάς, επιμελητή εκδοσεως Ερμηνείας και 

Ακολουθίας σέ Εγκαίνια ναού καί μεταφραστή έργων ιατρικών, ιστορικών 

καί άλλων. 
Ή μετάφρασις τού έργου του Ίπποκράτους, την όποια σημειώνει ο 

συγγρ., σώζεται στο χειρόγραφο ύπ’ άριθ. 1500 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 

από τό όποιο καί άποσπασματικώς δημοσιεύθηκε από τον Σοφ. Οικονομου 1 2. 

Για τον Γ ε ώ ρ γ. Σακελλάριο [Σακελλαρίου] (καί όχι «Σα- 

κελλάρη» όπως γράφει ό συγγρ.) αγνοείται τό βασικό άρθρο τού ιατρού 

Κ. Ά. Γουναροπούλου3, πού τό περιεχόμενό του επαναλαμβάνει και ο Π. 

Λιούφης .4. Έτσι δεν άναφέρεται τό έτος θανάτου τού Κοζανίτη ιατρού (1838) 

καί δεν μνημονεύονται (έκτος άπό την ανέκδοτη «Πρακτική παθολογία», 

κατά μετάφρασι έργου τού ΗαηίβΙ&ηΟ) καί οί ανέκδοτες μεταφράσεις. ((Γε¬ 

νικής Παθολογίας», δίτομου «Χημικής» και άλλα έργα. 

Κατά τρόπο σφαλερό γράφεται οτι ό Γ.Σ. μετεφρασε «και την Ελλη¬ 

νικήν Αρχαιολογίαν» τού «Άνάχαρση τού Νέου», που « Εξεδωσεν εις την 

Βιέννην τό έτος 1797». Πρόκειται για δύο διαφορετικά έργα ·\ 

1. Ίδ. ’Α γ γ. Π. Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ, Ή υπό του Μάρκου Πορφυροπούλου 

μετάφρασις των Ανεκδότων του Προκοπίου, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 

41, 1974, σ. 211 - 216 (οπού καί ή σχετική βιβλιογραφία). 

2. Σ ο φ. Κ. Οικονόμου, Περί Μάρκου του Κυπρίου καί τής ύπ’ αύτοΰ 

συγγραφείσης εις τήν κοινήν διάλεκτον Ερμηνείας των Ίπποκράτους Άφορισμών Δια¬ 

τριβή [...]. Άθήνησιν 1843. 
3". Κ. Α. Γουναροπούλου, Κοζανικά : Γεώργιος Σακελλάριος, «Πανδώρα» 

22, άρ. 528 (15 Μαρτίου 1872), σ. 557 - 558. 

4. Π. Λ ι ο ύ φ η, Ιστορία τής Κοζάνης. Έν Άθήναις 1924, σ. 292 - 296.^ 

5. α') «Αρχαιολογία συνοπτική τών Ελλήνων περιέχουσα τάς δογματικάς, πολί- 

τικάς καί πολεμικάς τάξεις, άμα δέ καί τά ήθη αυτών [·■·]· Έρανισθεισα εκ διαφόρων 

συγγραφέων παρά Γεωργίου Κωνσταντίνου Σακελλαρίου του έκ Κοζάνης Γ.--ΊΜ79 

Βιέννη» (Ίδ. Γ. Γ. Λαδά-ΆΘ. Δ. Χατζή δήμου, Ελληνική Βιβλιογραφία 

τών έτών 1796 - 1799, οπ.π.π., σ. 6-10). β') «Ηεριήγησις του Νέου Άναχάρσιδος 

εις τήν Ελλάδα περί τό μέσον τοϋ τετάρτου Αιώνος προ Χριστού, συντεθεΐσα έν τή γαλ¬ 

λική διαλέκτω παρά τοϋ κυρίου Βαρθολομαίου καί μεταφρασθεΐσα παρά Γεωργίου Κων¬ 

σταντίνου Σακελλαρίου έκ Κοζάνης. [. . Τόμος πρώτος. Έν Βιέννη 1797» (Ίδ. Γ. Γ. 

Λ α δ α - Ά θ. Δ. X α τ ζ η δ ή μ ο υ. Ελληνική Βιβλιογραφία τών έτών 1796 - 1799, 

οπ.π.π., σ. 87 - 92). 
14- 5-1979 
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Φυσικά ό Γ. Σακελλαρίου παραμένει στήν ιστορία τών νεοελληνικών 

γραμμάτων κυρίως ώς ποιητής, μέ πρ ο ρ ρομαντικές τάσεις Β 

Οί σχετικές παρατηρήσεις θά μπορούσαν νά εκταθούν καί στους άλλους 

ιατρούς, πού καταγράφει ό συγγρ. 

Όπωσδήποτε κρίνω σκόπιμο νά σημειώσω εδώ, πάλι ένδεικτικώς, 

"Ελληνας ιατρούς, πού ζοϋν καί δρουν κυρίως στον ΙΗ' αιώνα, γνωστούς 

άπό διάφορες πηγές 2 *, κάποτε καί μέ συγγραφικό ιατρικό έργο, πού δέν άνα- 

φέρονται όμως στήν διατριβή : 

Αντώνιος-"Ανθιμος Δαμουλιάνος, Ζακυνθινός (ή 1737 )3. 

Ιωάννης Μελισσηνός, Ζακυνθινός (ή στήν Ρωσία, 1754) 4. 

Παναγιώτης Κ ο ν τ ο ε ι δ ή ς δ. Τό 1732 έδημοσίευσε τό έ'ργο : 

«ΟίβδβΓί&ϋο ηιβάίοα ίηαπ^ιΐΓβΙίδ Ίθ ϊηοι·ϊπ8 &β(&1ιιιη, φί&Γο. &ηηυβπίβ 

ϋβο ίβΓ ορίίηιο ηιαχϊηιο θχ &τιοίοη1&ύθ Γβοΐοηβ ιη&§ηΐίϊοΐ Ό. Τβοοηΐδ 

Η3]οηΪ8 ν&η Ίβη ΗοπθγΙ, 8.8. ΐΕβοΙοφ&β Ίοοίοπδ, β]υ.8<3βπκ[ΐΐ6 ίαοηΐΐ&ΐίδ 

ιιΐ βΐ &ηΙίφΐίΐ&1\ιιη ^ά&ίο&ηιιη ρΓθίθ88θΓΪ8 οπϋη&Γϋ, ηβο ηοη &ιιιρ1Ϊ8- 

δίιηί δβηαΐτΐδ &ο&<1βιηίοΐ οοηοβηδίι βΐ ηοΓϊΚδδϊπίδθ ίαορίΐ&ίίδ ηιβάΐοδο 

άβΟΓβΙο, ρΓΟ §ι*α<1ιι άοοίθΓ3ίιΐ8, δυιηπιϊδςυβ ϊη πιβ<1ίβίη& Εοηοπίίΐΐδ βί 

ρηνι1β£ϋ8 πίθ 30 ΙθφΙΪΓπβ οοηδβςαβπίΐΐδ, δοΐοιηηϊ βί απιίοο οτηηίτιιη 

θχ&ηιΐηί ριιΗίοθ θχροηβΐ Ρ&η^οΐα 0οη<1οί(1ί, ΟοΓΟγΓβηδΐδ Οεβοιιβ, 

αά (Ιίβιη δβρΙβηιΓπδ ΜΟΟΟΧΧΧΓΙ Ε.Ι.ςτ.β. Βυ^άαηΐ Β&Ι&νοηιιη, Αριιά 

Οο 111*3(1 ιιιη ^νΐδΙιοΗ 1732» 

Νικόλαος Αθηναίος, Ζακυνθινός (ή αρχές ΙΘ' αί., σέ ηλι¬ 

κία άνω τών 80 έτών) 7. Τό 1744 γνωρίζει τό έργο τού Γ ΕοοΕ καί μελε¬ 

τάει ηθική φιλοσοφία 8. 

1. Ίδ. Γλ. Πρωτοπαπά - Μπουμπού λ ίδου, Κείμενα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας, βπ.π.π., σ. κς' - κζ', 316-317 (όπου καί σχετική βιβλιογραφία). 

2. Δέν σημειώνονται δσοι άναφέρονται στά γενικώτερα έργα, πού ανέγραψα πιό 

πάνω, σ. 398, σημ. 6. 

3. Α. X. Ζ ώ η. Λεξικόν Ιστορικόν καί Λαογραφικόν Ζακύνθου, Τόμ. Α', οπ.π.π., 

σ. 145. 

4. Α. X. Ζ ώ η, Λεξικόν Ιστορικόν καί Λαογραφικόν Ζακύνθου, Τόμ. Α', οπ.π.π., 

σ. 413. 

5. Βιβλιογραφικό υλικό άνέκδοτο υπάρχει στά κατάλοιπα τοϋ Εΐϊΐ. Πβ^Τ&ηά. (Ίδ. 

Φ ι λ. Ή. Ή λ ι ο ΰ, Προσθήκες στήν Ελληνική Βιβλιογραφία. Α' Τά βιβλιογραφικά 

κατάλοιπα τοϋ Β. Ββ^Γαηά καί τοϋ Η. ΡβΓΠοΙ (1515 - 1799). Αθήνα 1973, σ. 15). 

6. Ίδ. £} πι. Β β £ γ 9. η ά, ΒΠ)1ΐθ£ΐ*ίΐρΜ6 Ήβΐΐέηΐφΐβ XVIII δ., 1.1, σ. 240 - 242. 

7. Σ π. Δέ Βιάζη, Οί ιατροί τής Επτάνησου, «Ελπίς» (Ζακ.) 41, 1915, 

άρ. 2067, σ. 1 (Πρβλ. καί Έ πι. Β 6 §; τ 3. η ά, ΒΐΜίο^Γ&ρΜβ Ιοηϊβηηθ, ί. I, οπ.π.π., 

σ. 225). 

8. Ά. Αγγέλου, Πώς ή νεοελληνική σκέψη έγνώρισε τό «Δοκίμιον» του 

Ιοίΐιι ΒοοΒ, «Άγγλοελληνική Επιθεώρηση» Ζ', άρ. 6, Φθινόπωρο 1954, σ. 129 σημ. 2. 

Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ' 27 
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Βιβλιοκρισίαν 

' ,'άκωβ0ς >Α λ μ π Ρ ό Α Ζακυνθινος Εβραϊκής καταγωγής, περί 

. Ά^οτάσϋος δέ Τ ζ έ ν - Σ τ έ λ λ α ς, Ζάκυνθος. 'Ήσκησε 
την ιατρική στάς Πάτρας από τά μέσα του ΙΗ' αί. ώς τό 1770, οπότε έπέ- 

στρεψε στην Ζάκυνθο 2. 

Φραγκίσκος Τ α γ ι α π ι έ ρ α ς, Ζακυνθινος *. Σώζεται ιτα¬ 

λικό ποίημά του _ (1709) πρός τιμήν του Γ. Ύπομενά πού άναδημοσίευσε 
ο Ν. Κατραμής5. 

Ιούς τέσσερες τελευταίους αυτούς Ζακυνθινούς ιατρούς άναφέρει καί 

ο Σαβογιας Ρούσμελης στήν α' σκηνή τής Α' πράξεως (στίχ. 23 - 27) τού 

έργου του «Κωμωδία των Ψευτογιατρών», πού γράφηκε στις 19 Μαρτίου 
1745 6. 

Μάρκος Μ ε σ σ α λ α ς, Ζακυνθινος (1748 - 1808) 7. 

Εμμ. Αντ. Ρϊζος, Κωνσταντινουπολίτης8. Έδημοσίευσε το έργο: 

ΕδδΜ δαΓ ]3 ηοανβΐΐβ όοοίπηβ πιβ<ϋο&1β άβ Βπηνη, βη ίοπηβ Πβ ΙβϊΙτβ 

ρ&Γ Ειηπι&ητιβΐ Κίζο, άβ Οοηδίειηϋηορίθ. Α Ραπδ αη 1797» 9. 

Χριστόφορος Δη μ. Ραζής, Κεφαλονίτης. Έσπούδασε στήν 

Ρΐδβ (1798)Ι0. Σ αύτον αποδίδεται το έργο: «Μβιηοπβ δυΐΐβ ίβ!)π ίηίί&πι- 

ιπαίοηβ, άβάίβ&ίβ βΐ Υβοβθ. Ρί8β 1796» ι». 

1 · Λ· Χ· Ζ ώ Λε^κάν Ιστορικόν καί Λαογραφικόν Ζακύνθου. Τόμ. Α', δπ.π.π. 
σ. 88. ’ 

2. Ίδ. Λ. X. Ζ ώ η, Κρητικά! σελίδες, «Κρητικά Χρονικά» 9, 1955, σ. 73 

3· :ΥΒ:ίϊλ°| “τροί ^ «-Ελπίς» (Ζ«κ.), δπ.π.π., άρ. 
Ζ116, σ. δ. Λ. X. Ζ ω η, Λεξικόν Ιστορικόν καί Λαογραφικόν Ζακύνθου, δπ.π.π. σ 635 

4. «Απανθίσματα ποιητικά συλλεχθέντα είς τήν ένδοξον καί ύπέρλαμπρον ίατοο- 

φίΛόσοφον δαφνοστεφηφορίαν τοΰ εύγενεστάτου καί λογιωτάτου κυρίου Γεωργίου Τπο- 

μένα ευπατρίδου Τραπεζοΰντος [...]. Ένετίησιν 1709», σ. 37. 

ο. Ν. Κ α τ ρ α μ η, Φιλολογικά άνάλεκτα Ζακ.ύνθου, δπ.π.π., σ. 372 - 373 

• αο- Γ λ1κ· ? Ρ “ Τ ° " * " ® " Μπ 0 υ I* π 0 « λ I δ 0 ». Σαβογιας Ρούσμελης. 
Λθηναι 1971, σ. 30 - οΐ (όπου καί σχετική βιβλιογραφία), 41. 

7 . Λ. X. Ζ ώ η, Λεξικόν Ιστορικόν καί Λαογραφικόν Ζακύνθου. Τόμ. Α' 6π π π 
σ. 419. “, 

8. Ε. Η. Η [α η £ * 1> έ], Εΐνι*6 <ΓΟγ άΰ Ια ΝοΜββδβ ΡΙι&ηαήοΙβ, δπ.π.π 
σ. 168. ’ 

, _ ,9* Γ· Λ α δ α - *Α θ. Δ. Χατζηδήμου, Ελληνική Βιβλιογραφία των 
ετών 1796 - 1799, δπ.π.π., σ. 103 (δπου καί σχετική βιβλιογραφία). 

1(*· Ιδ _ Ν· Β· Τωμαδάκη, Οί μεταξύ των ετών 1789 - 1809 καί 1818- 
18-ίΙ Κεφαλλήνες διδάκτορες Ιατρικής,, δπ.π.π., σ. 167. 

, ~ 1Λ*ο«Γ' “ 8 “ ’ Α Δ' Χατζ4 δήμου, Ελληνική Βιβλιογραφία των 
ετών 1/96 - 1,99, δπ.π.π, σ. 42 (δπου καί σχετική βιβλιογραφία). Στόν ίδιο συγγραφέα 

το έ™° : «^βοομο δΐιΙΙ’αΙίΓαζίοηβ ιιηΐνβΓβαΙβ άβΐ Νβνΐοη. Ναροΐί 
ίαΙδ· Τ·Γ· Α α δ ά - ·Α θ. Δ. X α τ ζ η δ ή μ ο υ, Ελληνική Βιβλιογραφία των 

ετών 1/91 - 1795, δπ.π.π, σ. 100), 
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, Λ 1 * 6 λ * Ο ς Β ο υ β ο ύ λ ι ο ς (1647 - μετά τό 1724), Κρητικός 1 

«ιατροσοφιστής», όπως 6 ίδιος υπογράφεται, γνωστός κυρίως ώς διορθωτή 

λειτουργικών καί άλλων βιβλίων καί ώς έπιγραμματοποιός 'τοϋ ΙΗ' αί. ·. 

^ ’Λθανάσιος Κ ο μ ν η ν ό ς - Τ ψ η λ ά ν τ η ς (1711 - ο. 1789), 

ώακτωρ της Ιατρικής τό 1738, αρχίατρος τοΰ ήγεμόνος της Μολδαβίας 

Ιρηγ. κικα κα„ι του - πασά καί συγγραφείς χρονογραφίας μέ τίτλο 
«Εκκλησιαστικών καί Πολιτικών βιβλία δώδεκα»3. 

Δ ι ο ν ύ σ ι Ο ς -Ί ω ά ν ν η ς ·Α β ρ α μ ι ώ τη ς (1747 - 1835). Ζακυ,θινό- * 

εωργιος Νικολετάκης (ο. 1782), Κρητικός, δωρητής 

χειρογράφων κωδίκων καί παλαιών εκδόσεων στον "Αγιο Μηνά5. ' 

Μιχελής Παλταδάκης (ο. 1786), Κρητικός, στόν όποιο 

χαρίζει «κανονικά πεσκέσια» έ μητροπολίτης Κρήτης Μάξιμος (1786 - 1800) «. 

- ξΥ5105 ,Γρϊ1γ°Ρίθυ Παν*«. Κεφαλονίτης, διδάκτωρ 
ίΐ/ϊίο) του Πανεπιστήμιου τής Ρίδβ 

Σεραφείμ Νικολάου Π α ν ά ς, Κεφαλονίτης, διδάκτωρ (1793) 
του Πανεπιστήμιου τής Ρίδα 8. 

Παναγιώτης Νικολαΐδης, Ήπειρώτης. Σώζεται δίπλωμά 
του της Ιατρικής (12 Απριλίου 1799) : «Αηίνΐΐι νβίβΓΪε οΐώ™ Τά 

Λείψανα, οοηεβηεα Γβοαίΐβϋ. χηβάίοε,β ΗΜΙβηβϊε ηί βαήηιοβ ίη *** 

™ ί"1”68 1β§ιίιηιβ «1“^. ΟοΗίο 8ΡΓβη6β1, Μβίίο. εί 

0 Τ -ΝΓ β·»0 ΧΠ ΑρΓ' ΜΓ)(-'<-'Ιε· ΡκΜίοβ νβηΐίίμηιΐϊ θχΐιίΐιεί Ρβ- 

η&!°1* Λ“ο1ίϊΙ<1β8. ΕρίΓοίΒ, 800. δγάβη1ΐΒΓη Βοίβΐώ. Ηβΐίε ΜβσιΙβΡιίΓΟΊ- 
βΐ8. Τγρ. Ιο. Ιαο. ΟβΒ&υβη ΜΠΟΟΙΟ» 9. 

σ 2511ΛΑΑ-Ε' Κ?ΡΛ®ανά?7 'Η Φλαγγίνειος Σχολή τής Βενετίας, δπ.π.π., 
σ. «51 - 2ο3 (οπού και βιβλιογραφία). 

2. 18. Επί. Ε6£ΐ·3ΐι<ϊ, ΒίΜΐο^ΓβρΜβ ΗΗΙόηίαιΐθ XVIII ς ί τ 

σ· 32;4νΛ97)ν02ν137'140’ 143 - 144’187-190" 1 
; ·« Χ· Σκ0πετεα 0ί 'Ρψηλάνται. Ή Τραπεζουντιακή καταγωγή · 

λίΐ’ο! <<Τ·°ν Τ.. ■ 1955' σ· 226'234·, (Πρβλ. καί Φ. Κ. Μπουμπού 
8 π'- α Τ1,ν ^}'ωάί'"’· ®ΡΤ° ίνός Φαναριώτου Χρονογράφου, έφ «Ελεύ¬ 
θερος Κόσμος» 24, 25 Φεβρουάριου 1979). 9 . 

σ. 19,437Λ Χ' Ζώ,' Λεξΐκ6ν '1στ0ρ“ί,ν *«1 Λαογραφικόν Ζακύνθου, τόμ. Α', δπ.π.π., ' 

5. Ί». Ε. X α β ά κ η, Οί Γιατροί τού Μεγάλ,ου Κάστρου, δπ.π.π., σ. 78. 

, ω' αβακη, Οι Γιατροί του Μεγάλου Κάστρου, δπ.π π σ 80 ίδποιι 
και σχετική βιβλιογραφία). Η ’ ’’ *>ϋ (όπου 

Κ- Ν'Λ\ Τ ω μ “δάκη’ 01 ^ετα^ύ τών 1789 - 1809 καί 1818 - 1841 
Κεφαλλήνες διδάκτορες Ιατρικής, δπ.π.π, σ. 167. 

Κεωαλ>^'χΒ^ Τωμ >/άκ?’ 0ί μ"“ξύ τών 1789 " 1809 καί 1818-1841 Κεφαλλήνες διδάκτορες Πατρικής, δπ.π.π, σ. 167. 

έτών 19796Ιδ17ΓςοΓ·"Λαδ5"^θ' Δ* Χ α τ ^ Μ μ ο υ, Ελληνική Βιβλιογραφία των 
ετών 1/96-Π", οπ.π.π, σ. 249 - 250 (δπου καί φωτοτυπία του τίτλου). 
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Διονύσιος Ρ ο ί δ η ς, Ζακυνθινός (1763 - 1835) ι, γνωστός ιδιαί¬ 

τερα για την συμμετοχή του στον ζακυνθινό κύκλο του Εθνικού Ποιητού 1 2, 

οπού καί γίνεται αντικείμενο σατίρας 3. 

Έκδεδομένα έπιστημονικά έργα του, στον ΙΗ' αιώνα, είναι : α') «Μβ- 

ιηοπίΐ ίηΙοΓηο οΙΓιιβο <1ί άυβ βρβώΐίώ & ί&νοΓβ ίΐβΐΐβ άοηηβ £Γ&νίάβ, 

ίΐ’&άυζίοηβ 3«1 ίτβηοβδβ 3β1 άοίΐοΓβ Οΐοηϊδίο Κοίιϋ οοιτ6<13ϊ3 3ΐ ν&πβ 
3ηηοί.3ζϊοηΐ. Ιη ΡΪΓβηζβ ΜΟΟΟΕΧΧΧνί» 4.— β') «ΒίδδβΓί&ζΐοηβ βρί- 

δί,οΙβΓβ άβΐ (ΙοΜογθ Όΐοηίδίο Κοίάί, ίη<1ΐπζζ3ί3 ηά αη δυο υιηΐοο, ίηΙοΓηο 
&11β οαυδβ §βηβΓα1ί ΐηίΊυβηίί 3 ΓβηάθΓβ ϊηδ3ΐυ1)Γ6 ΓΑΐπιοδίβΓ3, βά ΐη ρηχΤί- 

οοΐ3Γβ ίηίοΓηο 3ΙΙ3 οοδίίΐυζΐοηθ (ΙβΙΓηπη ιϊβΐΐη νίΐΐά 3ί Είΐηοοίιϊη. Ϊη 
νβηβζϊα 1790» 5 6. 

Θεόδωρος Γεωργιάδης, άπό την Στεφανούπολι. Σώζεται 

έντυπο δίπλωμά του τής ιατρικής άπό τό Πανεπιστήμιο τής ’Ιένας (17 Ιου¬ 

νίου 1797) : «Οι·(Ιίηίδ ιηβ3ίοί Ιβηβηδίδ Η. Τ. ϋθοηηΐίδ ϋ. Επίθδίιΐδ Αηίο- 

ηΐυδ Νϊοοίηί 8θ11βηιηί3 ϊη3ΐι§ιΐΓ3ΐί3 (Ιΐ^ηίδδϊιηΐ 30 (Ιοοίίδδΐηιί ιηβάίοίηηβ 

υΐ-πυδςυθ οηηάΜηΙί Τΐιβοάοη ΟβθΓ£ΐ3(ΐ3β 8ΐβρ1ΐ3ηορο1ίί3ηΐ 3 ά. XVII 

,Ιυηη ΜΌΟΟΧΟνίΙ, ρυΒΚοβ ΙιηΒβηάη ίηάΐοΐΐ. ΡΓηβιηΐΗίΐυΓ οοηαπίθη- 

Ιαΐϊοηίδ <Ιβ ουΓηίΐοηθ ΓθΒηυηχ ίηίβπτιίΗβηΙϊιιιη ρβΓ βνηουηηΐΐβ. ΡηιΤΐο. 

VI. Ιβηηβ, ΕίΐΙβπδ Μηΐϊοίηηίδ» 

Στο τελευταίο κεφάλαιο τής διατριβής («Κέντρα Επιστημονικής άσκή- 

σεως τής ιατρικής εις τον κατεχόμενον Ελληνικόν χώρον κατά τον Δέκατον 

’Όγδοον αιώνα») γίνεται «Έν συντομία» αναφορά «Εις τά Νοσοκομεία καί 

τά Νοσηλευτήρια εκείνα, όπου ύπευθύνως καί άποδοτικώς ήσκείτο ή ιατρική» 

καί στά Φαρμακεία. Οί πληροφορίες, πού συγκεντρώνονται, είναι ένδιαφέ- 

1. Ίδ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Ό Σολωμός καί οί Αρχαίοι. Άθήναι 1943, 

σ. 133 - 136.— Γλ. Πρωτοπακα - Μπουμπού λ ίδ&υ, Τό θέατρον έν Ζακύνθω 

άπό του ΙΖ' μέχρι του ΙΘ' αίώνος (επί τη βάσει άνεκδότων κειμένων). Άθήναι 1958, 

σελ. 35 - 36. 

2. Ίδ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Τά ’Έργα του Διον. Σολωμου. Εισαγωγή, υπο¬ 

μνήματα, κατάταξις. Άθήναι 1954, σ, λε' - λς'.— Ε. Κ ρ ι α ρ ά, Διονύσιος Σολωμός;' 

Ό βίος - τό Μργο. Θεσσαλονίκη 1957, σ. 31. 

3. Ν. Β. Τωμαδάκη, Τά Έργα του Διον. Σολωμου, όπ.π.π., σ. λς'.— Γ λ. 

Πρωτοπαπά - Μπουμπού λ ίδου, Άντ. Μώτεσι «Έργα : Έμμετρα καί Πεζά». 

(Άπαντα των Νεοελλήνων Κλασσικών) Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων. Άθήναι [1968], 

σ. η' - θ', 52 - 62, 324 κ.έξ. 

4. β ιη. Ε β §· ι* & η ό, ΒΜΐο^Γ&ρΙιίβ ΗβΠέηίφίο ΧΛΊΙΙ δ., ϊ. Π, όπ.π.π., σ. 

458 - 459. 

5. β ηΐ. Ε ο £ ι* & η ά, Βϋ>Ιΐθ£ταρ1ιίβ Ηβΐΐέηΐςιιο XVIII δ., I. II, όπ.π.π., σ. 

505 - 506. 

6. Γ. Γ. Λ α δ ά - Ά θ. Δ. Χατζή δήμου, Ελληνική Βιβλιογραφία των 

ετών 1796 - 1799, όπ.π.π., σ. 106 (όπου καί φωτοτυπία του τίτλου). 
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ρουσες· ή έλλειψις όμως καί έδώ τής άκριβοΰς τεκμηριώσεως μειώνει την 

σημασία τής σχετικής έρεύνης. Προχείρως σημειώνω εργασίες, πού άναφέ- 

ρονται στο άντικείμενο αύτού τού κεφαλαίου, καί όμοχς δεν έχουν ληφθή 

υπ οψιν \ 

Είναι φυσικό σέ θέματα, όπως τής διατριβής τού ιατρού κ. Άθ. Γκιάλα, 

οπού ή έκθεσις των πραγμάτων καί ή προβολή των προσώπων γίνεται κατά 

τρόπο ίστορικο - φιλολογικό, νά παρουσιάζωνται ελλείψεις καί σφάλματα. 

'Η έρευνα αύτοΰ τού είδους προϋποθέτει ειδικές γνώσεις καί άπαιτεΐ εφαρμογή 

μεθόδων, πού ίσως είναι διαφορετικές άπό εκείνες πού χρησιμοποιούνται 

στην μελέτη καθαρά ιατρικών ζητημάτων. Θά προσέθετα οτι ιδανική θά ήταν 

ή συνεργασία ενός φιλολόγου καί ένός ιατρού. Γι’ αυτό καί επέγραψα την κρι¬ 

τική μου «Συμβολή στην έρευνα γιά τούς "Ελληνας ιατρούς τού ΙΗ' αίώνος». 

ΦΑΙΔΩΝ Κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ 

1. Έ κ τ. Σ α ρ α φ ί δ ο υ, Αί έπί τής έποχής τών Φαναριωτών επιδημία! έν 

Μολδοβλαχία, «Ιατρικά Χρονικά» Γ', άρ. 7, Ιούλιος 1930, σ. 493 - 500.— Σ π. Δ έ Β ι ά- 

ζη, Τά έν Έπτανήσω Φαρμακεία έπί Ενετοκρατίας (1204 - 1797), περ. «Φύσις» (Αύ¬ 

γουστος - Όκτώβριος 1913), σ. 80 - 81, 97 - 99, 112 - 113, 134 - 135 — Σ π. Ν. Ά ρ- 

δαβάνη-Λυμπεράτου, Τά Φαρμακεία έν Έπτανήσιρ έπί Βενετοκρατίας. (Άνά- 

τυπον έκ τής «Παγκοσμίου Φιλολογικής Εγκυκλοπαίδειας»). Άθήναι 1934. 
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ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ πάπα καί πατριάρχου Αλεξάνδρειάς ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 

εκδιδόμεναι έκ τον νπ άριθ. 296 χειρογράφου τής Βιβλιοθήκης του Πα¬ 

τριαρχείου 3 Αλεξανδρείας υπό μητροπολίτου Άξώμης Μεθοδίου 

(Φούγια>, Άθήναι 1976 (= Εκκλησιαστικός Φάρος Αλεξάνδρειάς, τό¬ 

μοι 52 - 57), 8°, σσ. 375. 

Εις παλαιοτέρους χρόνους δύσκολος ήτο ή έκδοσις ένός έπιστολαρίου 

πλήρους μιας έξαιρέτου προσωπικότητος των Γραμμάτων, οιοι είναι οί Μά- 

ξιμος Μαργούνιος καί Μελέτιος ό Πηγάς. Ή δυσκολία προήρχετο έκ του 

πλήθους των χειρογράφων, τινά των οποίων ήσαν απρόσιτα, του όγκου των 

εκατοντάδων έπιστολών καί τής έξακριβώσεο^ς έκατοντάδο^ν προσώπων 

μεθ’ ών οί έπιστολογράφοι άντήλλασσον γράμματα, ή τούς οποίους άναφέ- 

ρουν εις τά κείμενά των. Ουδέ παραβλέπω την φύσιν των κειμένων, τινά 

των οποίων είναι λύσεις αποριών ή δογματικαί πραγματεΐαι, καί δεν νοούν¬ 

ται εύκόλο>ς υπό των φιλολόγων τού καιρού μας. 'Υπήρχον λοιπόν πολλαί 

δυσκολίαι διά μίαν άπηρτισμένην έκδοσιν. 

Άλλ’ άφ’ ής έδημοσιεύθησαν τόσοι κατάλογοι χειρογράφων, άφ’ ής ή 

τέχνη τής φωτογραφίας καί των φωτοαντιγράφων διηυκόλυναν την ανα¬ 

παραγωγήν των τε χειρογράφων καί των έντύπων, όταν μάλιστα υπάρχουν 

Ακαδημία ι καί Ινστιτούτα Ερευνών, θά άνέμενέ τις ότι καί έξ έπόψεως 

συνεργατών καί δαπάνης καί μεθοδικής καθοδηγήσεως θά ε’ίχομεν εύκο- 

λυνθή ώστε νά προχο>ρώμεν ούχί πλέον εις την κατά κώδικας έκδοσιν κει¬ 

μένων (ώς κατ’ ανάγκην έπραξαν οί παλαιότεροι 33. Εθ§Γ3Π(1, Κ. Ν. Σάθας 

κ.ά. πολλοί, καί προκειμένου περί Μ. Μαργουνίου ό Πολ. Ένεπεκίδης) άλλ’ 

επί τή βάσει όσον δυνατόν εύρυτέρας καί πλησιεστέρας προς τον συγγραφέα 

παραδόσεως (ή οποία κάποτε είναι καί σύγχρονός του έντυπος) καί βιβλιο¬ 

γραφίας. Φαίνεται όμως ότι εϊμεθα ακόμη μακράν τοιαύτης πραγματώσεως 

καί ούδέν επιστημονικόν Σώμα ή "Ιδρυμα έν Έλλάδι σκοπεί εις την άνα- 

πλήρωσιν τών σχετικών ελλείψεων διά τής συνολικής έκδόσεως έργο^ν έξ ών 

θά έφωτίζετο ή ιστορία καί ή πνευματική τού Γένους κατάστασις κατά τον 

16ον αιώνα καί ή συμβολή μας εις τήν Αναγέννησιν. 

Υπέρ τον αιώνα, μεσαιωνολογοΰντες λόγιοι, ώς ό Τω. Σακελλίων, έζή- 

τουν τήν έκδοσιν τής αλληλογραφίας τού μεγάλου πατριάρχου Αλεξάνδρειάς 

Μελετίου τού Πηγά, προς διαφώτισιν τής τε προσωπικής του δράσεως 

καί τής εποχής, καί διά τήν αύταξίαν τών έπιστολικών κειμ,ένων, πέρα 

τών έν αύτοΐς περιεχομένων ιστορικών ειδήσεων διά τήν μεταξύ του 1575 - 

1601 έποχήν, άπέκλαιον δέ διά τήν αδιαφορίαν τών συγχρόνου των. Τά θέ¬ 

ματα ταύτα έγένοντο άνιαράς, ώς έφαίνετο, άπασχολήσεως αντικείμενα ίδιο-: 

τρόπων τινών λογίων ώς ό Μυστακίδης ή ό Ζερλέντης ή ιστοριοδιφών ώς 
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ό Σάθας, ό Παπαδόπουλος Κεραμεύς καί ό Μανουήλ Γεδεών. Φιλόλογοι, 

θεολόγοι πανεπιστημιακοί ή περιωπής δεν κατεδέχοντο νά ασχοληθούν μέ 

αύτά τά κείμενα ούδ’ ή Εκκλησία άντελήφθη ποιαν έξ αυτών θά ήντλει συνη- 

γορίαν καί λαμπρότητα άν τά έξέδιδεν. Έξαίρεσιν βεβαίως άπετέλουν άνδρες 

ώς ό Κωνστ. Οικονόμος (ή 1857), ό υιός του ιατρός Σοφοκλής, δ πατριάρχης 

Κωνστάντιος Α' ό άπό Σιναίου, ό Ματθαίος Παρανίκας καί έκ τών πρώτο^ν 

ό τότε ίεροδιάκονος Γερμανός Γοηγοράς, καί φυσικά Ρώσοι μελετηταί οιοι 

ό Π. Ούσπένσκη, δ Μα1γο1ιβ\ν8ΐίγ, ό \Υ. Κβ§β1 (Βγζ3ηΙίηοπΐ83ίοα, Πε- 

τρούπολις 1891 - 1898) καί ό πάντων συστηματικώτερος Γάλλος Εΐϊΐΐΐβ 

Εβ§Γ&ι1(1, ώρμήθησαν άλλος έξ άλλου λόγου. Τούς μελετητάς (Εθ§γ&ικΙ, 
Σάθαν, Ζερλέντην κλπ.) διηυκόλυνεν ό περί τον Μ. Οπίδίιΐδ καί τον 16ον 

αί. διατρίψας πλατυαστικώς μεν άλλ’ εύδοκίμως Β. Α. Μυστακίδης. Ό Κβ£θ1 

εις τό βιβλίον του έδωκε τάς περιγραφάς τών κωδίκων, τήν βιβλιογραφίαν 

καί τά ίηϋχα (άπαρχάς) τών έπιστολών τού Πατμιακοΰ κώδικος 396, προελ- 

θόντος έξ αντιγραφής τού Τεροσολυμιτικοΰ κώδ. 524 (τον όποιον κατήρτισε 

Μάξιμος ό Πελοποννήσιος καί αρχιδιάκονος τού Μελετίου Πηγά). Άντίγρα- 

φον τού Πατμ. 396 είναι ό 296 Αλεξανδρινός. Εις Κωνσταντιύούπολιν (Χάλ- 

κην, Σύλλογον κλπ.) υπήρχαν διάφορα άλλα άντίγραφα, τά όποια έχρησιμο- 

ποίησαν οί έκεϊ μελετηταί. 

Αφού ή εργασία έπροχοόρησε διά τού Εβ^ΓέΐηοΙ, έκδόντος τά τού Μ. 

ΙΙηγά ευρισκόμενα (1579 - 1587) έν τώ λεγομένφ κώδικι του Σακελλίο^νος 

σύμμεικτα (νυν 1896 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος) μή συναντώμενα 

αλλαχού, διεφωτίσθησαν δέ καί πολλά διά τών Ειδήσεων (Νοίίοβδ) τής υπό 

τού ίδιου Εβ§Γ&ικ1 έκδοθείσης Ελληνικής Βιβλιογραφίας, οί έν Χάλκη δι¬ 

δάσκαλοι τής Τέρας Θεολογίας άντελήφθησαν ότι έπρεπε νά συνταχθοΰν βιο- 

γραφίαι έξ έπόψεως ορθοδόξου τών δύο τουλάχιστον συγχρονίζονται Κρη- 

τών Μ. Μαργουνίου καί Μ. Πηγά, καί ανέβηκαν τήν μέν πρώτην διατριβήν 

εις τον τελειοδίδακτον τής Σχολής ίεροδιάκονον τότε Κρήτα Αγαθάγγελον 

Νινολάκην (1902), τήν δέ περί Μαξίμου Κυθήροον εις τον λαϊκόν μαθητήν 

τής Σχολής Χαράλαμπον Χαραλαμπάκην (1904), ούς ό γράφων, ώς συμ.- 

πολίτης αύτών, έγνώρισα έκ τού πλησίον καί συνανεστράφην, τον πρώτον 

ώς επίσκοπον Κυδωνιάς (τ 1935) καί τον δεύτερον ώς καθηγητήν τών θεο- 

λογικών μαθημάτων εις τά Χανιά καί διδάσκαλόν μου. Καί οί δύο αυτοί συμ- 

πολΐται μ.ου θεολόγοι κατά τήν σύνταξιν τών διατριβών των έλαβον ύπ’ οψιν 

καί χειρόγραφα, άλλα περί τούτων άλλοτε. Έξέδωκε δέ ο μέν Νινολάκης 

(ούτο> καί ούχί Νικολάκης ώς έκ παραδρομής έτυπώθη επανειλημμένους) 

τό περί Μελετίου Πηγά αυτοτελούς εις βιβλίον έν Χανίοις 1903, μετά πεν¬ 

ταετίαν δέ τήν Προς τούς Κρήτας Αλληλογραφίαν τού Πατριάρχου (έξ ών 

ειχεν άντιγράφων κρατήσει, ήμελημένην πως καί ά,νευ γνοόσεως τών προ 

αύτοΰ έκδόσεο^ν καί δή τού Σακελλίωνος, διότι εις τά Χανιά δέν υπήρχε τό 
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Δελτίαν της 'Ιστορ. Έθνολ. Εταιρείας!). '0 δέ Χ«ραλαμπάκης καραλλήλως 

(1907™ ΐΙάδΓ· Ι ζ Κ * Γ8180^™ ™τε περ10*ικο2 «Κρητικός Άστήρ» 
τώ! δ Τ~ ^ β“γΡΤαν τ™ Μαργουνίου. ’Αμφότεροι εις τά κείμενο. 

Εί Ι“έΓρΐβων>™ν π/εριέλαβον άποσπάσμκτα επιστολών των δύο άνδρών. 

νεαίι καΓδΓ *1οέΛ’σ“ν εϊ? ™ θέ^τά ™ν πρωτόπειροι 

ΥΡάώτ βΧίο ™? “ μ τρ1Γ°νταετής μ0ν“ζ°« Ν^ωκης ήΜ**» νά 
γρ«^ β βλιον τόσης εκτασεως, έμβριθείας καί ένημερότητο;! Ε?ς Βιβλίο. 

τον Νινολάκη παραπέμκουν πάντες οί μετά ταϋΓ μελε^ταί τον Μ* ΚΤ 

ρΜοις0 ΙοΓτοίΐ™ Τ σπορά8,)ν Πιστολάς. Άλλα μετά δεκαετη-’ 

λαρίου Τί V τω?Χ' απ0· ^Τ* ή μ0νη «“Κυρωτική &&οσις Έκιστο- 

άπ-Ι'ν ?Τ ” Τ' λ7“ Έπιστολάς καί έγγραφα 

κιαλίους^ίΓ* ^γε(40να?> “ΡΧον™«, εκκλησιαστικούς, όφφι- 
πιώιοος, ιδιωτας, κληρικούς και μοναστάς, εις κοινότητας καί ίδιώτας. ’ΐΖ : 

νικάς ^ “κε'ω™νη~ έκΚλ^ιαστικ“ν °Φ9»ίων, έκδόσεις πατριαρ- 
χικας δι έγκαίνια ναών, δια κουράν μοναχών. Εύχαριστήρια Χιά τήν συμμε- 

τοχην κληρικών εις οικογενειακά πένθη τοϋ Μελετίοο κλπ. ^ 

ξ άλλου λύσεις νομοκανονικών ζητημάτων σχετικάς μέ άθέσαους 
χειροτονιας η παρ’ένορίαν ή διακατοχήν ύπό τοϋ αύτοϋ^ρχιερέως δύο ^ 

χ ων, με δευτερογαμιας κληρικών καί πρεσβυτίδων μετά χηρείαν (έν Κρήτη 

μετΤΙκ 7 ^ ^νής παιδείας^ 

μενον ΆΓασ1“ν ™ ^ ^ ώ? άμάρε^“ *~ονιζό- 
μτνον. Αλλαι αναφερονται εις τό Καλενδάριον, άποδοκιμαζομένου τοϋ Γρη- 

γοριανου τον εορτασμόν τοϋ Πάσχα ύπό των ’Ορθοδόξων έν ’Ιταλία (Ένετία 

Μεσσηνη κ.ί. χωραις. Ικαναί καί έκτεταμέναι αί άφορώσαι εις δογματικά κ 4 

ζητήματα, οίον τό πρωτεϊον τοϋ Πάπα, ή έκπόρεοσις τοϋ Άγιου Πνεύματος 

Γών “ αΓΤΡ10ν’,τΚ 4ζυμα’ΤΕ νϊ1στε“ι κλπ· κκί ή πκταπολέμησις κΓκοδο’ 
ξ περί της φυσεως της ψυχής ή λουθηροκαλβινικών διδασκαλιών ή τήν 
καταπολέμησήν της ουνιτικής προπαγάνδας. 

Διά ποιμαντικών επιστολών κ.ά. κειμένων 6 Μελέτιος είτε ώς έπίτροπος 

βαίν-ι εις τ-ΓδΓί ^ ^ πατριάρ™ Αλεξάνδρειάς έπεμ- 
βαινεί εις τήν διοικησιν επαρχιών καί έκκλησιών, ώς της Κύπρου, τής Κρήτην 

τη_ς Κορώνης, τής Χίου κλπ., εις υποθέσεις μονασίικάς τοϋ ό^ς άΓά 

;°υ , ,’ Ιί? 1ά'μ0υ’ ^ αλληλογραφεί μέ τάς κεντρικάς 
ενετικας αρχας, τας έλληνικάς κοινότητας Ένετίας, Μεσσήνης (έν Ιταλία) 

θεΙΙΓύπέο^ ’δ' Π,ρ“νί?) κλπ· ’Απολύει “πανταχοϋ(σας), αίτεΐται βοή- 

ο , Ρ ^ 1 ^ Ε*ΧΑ%σΐ0ίς’ μονων καί επαρχιών, ευχαριστεί διά παρα- 
σ/εθεισας χρηματικας βοήθειας καί εράνους. 

Μία άλλη κατηγορία έπιστολών άναφέρεται εις τήν διόρθωσιν καί έκ- 

βΐΓ^Γ' ’Ακ°^υθΐ“ν κ“ λε—βιβλίων, εις τήν άπο- 
στολη, βιβλίων και χειρογράφων, εις τήν άγοράν έντύπων, εις τάς συστάσεις 
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τυπογραφείων σπουδαστηρίων, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Ενδιαφέρουσα 

είναι η μετά Κοπτών καί Άβησσυνών άλληλογραφία τοϋ Πηγά ΖΖίΖ 
να επαναφέρη αύτούς εις τήν Όρθοδοξίαν. Τ ’ π-1ρωμεν™ 

“Αλλην κατηγορίαν έπιστολών έχομεν τήν σχετικήν -ράς τήν υ-α?Λ 

των αρ,ιερέ Μαξίμου Μαργουνίου Κυθήρων Ιαί ίοϋ Φιλαδ^ Γα^ 

„ ~ ^ „ ε?' α κα' ι0ν συμβφασμον το^ν άντιμαχομένων. Τήν καθαίρεσιν 
του Σινα Λαυρε-,τίου, άθέσμως χειροτονηθέντος ^ προσχω'ρήσαντοΗίΙ 

έπιστολώΤ’άν ^ υπ'°°·υ ΑΘ*™σίου’ πολλά« παραβάσεις. Ίκαναϊ των 
τπιστολων αναφερονται εις την άρνησιν τοϋ Μελετίου ν’ άναλάβη όριστικώς 

τόν οικουμενικόν θρονον και εις τάς δύο χρονικάς περιόδους τής έπιτηρητείας 

ϋ ήσκησεν έπ’ αύτοϋ, άξιώσει τοϋ Σουλτάνου, εις τΙς ματαία προσπαθί α 

του να πείση ενα των ώς άνω έν Ένετίφ άρχιερέων νά δεχθή νά ποιμάνη τόν 

εί7«ύτ6Γ’τ6Υχψνίίί0ν>θάν*ΤΟν Τ°ΰ Θε°?άν0υ? ΚαθΗ, άναρρι/ηθέντος 
τις αυτόν, εις τα δεινά, τάς διώξεις, τά χρέη των Έκκλησ ών τής Γ Άλε 

ξΖΡ·Ζ7 ΚωΤα~0λε“Ρ’ «ίΛησιν καί κατά^εσιν ιερών 
πλπ. Ετι δε και εις μεσολαβήσεις εις άς ύπεχρεώθη νά προβή ύπέο ττ- 

•ρηνης μεταξύ του Σουλτάνου καί παραδουνάβιων ήγεμόνων Όρθοδόξων 

Εις τον φοβον ύφ’ ού διακατείχε™ γράφων, μή πέσουν α/κοός Σλάβους κ ά 

Ϊ)ς0\Γπζ-ί*96σ0)πκ μεθ> ών άλληλ0γραφεϊ διακΡ1τέθί έκ τής Εκκλησίας 
καί μΙτΟ,ΓΙ » Γ1: Κωνσταντΐν°υπ0λεωζ (Ιερεμίας, Θεόληπτος, Γαβριήλ 

Λγ&Γ* Β' Γι· Ι-;^·· 
β) Οί άρχι.ρεις Αχριδος (Νεκτάριος), Έλασσόνος (Αρσένιος) Δέρβης 

οσυΓΧ:; θΓλ0'ΧΎ,ς <ΚΓδς,’^ όΐί5 
τοσυγκελλων) Καπ,στένσκης (Μιχαήλ), Κορώνης (άγνώστου όνόματος) 

Κυθήρων (Μ Μαργούνιος), Κύπρου (Αναστάσιος), Λεοντοπόλεως (Γεδ^’ 

(ΪΧοΪιλΤλαχία? ίΓΐΡΤ“?,’ °^ΤΥΡ°βλαχίας (Εύθύμιος) Ρόδο^ 
Παισο,), Φιλαδέλφειας (Γαβριήλ), Φιλιππουπόλεως (Θεοφάνης) Χίου 

( Ιππόλυτός, Συμεών), Συμεών Παλαπάνος, καί είτις άλλος 

γ Πρωτοσυγκελλοι, χωρεπίσκοποι, Μ. ρήτορες, αρχιδιάκονοι δια 

κεκριμένοι μοναχοί έν οίς Κύριλλος 4 Λούκαρις πακά ΆηελΓς Μ«τθ! ^ 

Δροσας, Λεόντιος Εύστράτιος (Φιλόπονος ό Κύπριος), ΖΡ^0 Ζ 

τροποι και πρωτοσυγκελλοι έν Κρήτη, οΤοι ό Λαυρέντιος Μαρίνος ό Άρσέ 

λογιώΐ™! Ηωά Τ"- Μ;/Χ^’ 6 '^ρ,ξ Μελέτιος Βλαστός, ό 
ΛΟ/Ίωτα.ος Ιεοασαφ Λάχνης (Δωριανόε) ό Ί-η-ηί^Γ ΤΓ '■> τ I 

μητροπολίτης Λαοδικείας Νικηφόρος Χα^οφύλαξ (προη^ού^Γς ΠάτμΙυΤ 

ο Νικόλαος Ρόδιός, ό Νικηφόρος Ρόδιος καί οί έν Κοήτη ήγούμενοΤ Γερά 

σιμός ήγουμενος Οδηγητρίας, Νικηφόρος ήγούμενος Άρκαδίου, Αθανάσιος 
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Γδερνέττου καί ζί τις άλλος. 'Ως προς τούς κοσμικούς σημειωτέοι ό Ένετόκρης 

λόγιος ΑΙνίδβ Εοΐΐίηο, οί ιατροί Ηρακλής Κασιμάτης, Γεώργιος Κορέσης καί 

Κυριάκός Φωτεινός, άλλοι ίσχύοντες 'Έλληνες, οιος ό έν Άεοντοπόλει Κρής 

λόγιος καί εύπορώτατος φίλος του Πήγα Κωνσταντίνος ό Κορνιαχτός, Καντα- 

κουζηνοί, Βλαστοί, Μουρμούρηδες κ.ά. 

Ή αλληλογραφία είναι πολύτιμος καί διά τάς σποράδην παρεχομένας 

ειδήσεις περί τής τότε καταστάσεως τού ’ Οθωμανικού κράτους, τής Αίγύπτου, 

περί των έκεΐ Κοπτών, τής σπάνιος τής παιδείας, περί διαθέσεων των Τούρ¬ 

κων, Ενετών κ.ά., περί διωγμών, άρπαγμών ναών, επιβολής χρηματικών 

έπηρειών εις την Εκκλησίαν, άναμείξεως εις τά κατ’ αύτήν τών έξω (κο¬ 

σμικής εξουσίας), ύπαιτιότητι κληρικών κλπ. 

Έκ τών 318 επιστολών αί όποϊαι δημοσιεύονται έν τώ τόμω (δύο δεν 

είναι τού Πηγά) αί 140 ήτοι τό 44 % φέρονται ώς ολως άνέκδοτοι, αί δέ λοιπαί 

έχουν έκδοθή υπό τών Ρώσων Ούσπένσκη Πορφ. καί Μαΐΐδοΐίβλνδίίγ (περί 

τάς 30), του \Υ. Κβ£β1, τών ημετέρων Ίωάννου Σακελλίωνος, Αθανασίου 

Παπαδοπούλου Κεραμέως, Κωνσταντίνου Σάθα, Ματθαίου Παρανίκα, Χρυ¬ 

σοστόμου Παπαδοπούλου, Άλεξ. Παχνού αί Χιακαί (περί τάς 12), Άγα- 

θαγγέλου Νινολάκη αί Κρητικαί (περί τάς 40, ών τινες δεν ήσαν ούτε προς 

Κρήτας ούτε άνέκδοτοι), τού Νικολάου Κατραμή, τού Ματθαίου Παρανίκα, 

τού Μ. Τ. Γεδεών, τού Φλωρίδου, τού Φιλίππου Γεωργίου κ.ά., έν αίς καί εξ 

δημοσιευθεϊσαι υπό Ν. Β. Τωμαδάκη (άρ. 37, 253, 254, 289, 305, 306). 

Έκ τών τελευταίων τούτο^ν ό Άξώμης δεν γνωρίζει την εκδοσιν τών ύπ’ 

άριθ. 37 (ΕΕΒΣ 41, 1974, σ. 41), 305 (αυτόθι, σσ. 48 - 49) καί 306 (αυτόθι, 

σσ. 45 - 50). Σημειωτέον ότι : α) 'Η ύπ’άριθ. 131 είχε δημοσιευθή υπό 

Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου έν τή Νέα Σιών 1, 1904, σσ. 262 - 272, έκ 

τού Τεροσολυμιτικοΰ κώδικος 524 β) 'Η ύπ’ άριθ. 64 υπό Αθανασίου Πα¬ 

παδοπούλου Κεραμέως, ΕΦΣΚ 17, σ. 72. γ) 'Η ύπ’ άριθ. 105 υπό τού αυτού 

Ά. Π. Κεραμέως έν Νέα Σιών 2, 1905, σ. 843, άρχομένη : Καί τον πεμ- 

φθέντος οίνον χάρίν (ούχί έκ τον) καί χρονολογουμένη κατ’ Όκτώβριον 

λήγοντα 1596. δ) Τό ύπ’ άριθ. 96 έκ τού προκτοτύπου ιδιογράφου τού Μ. 

Πηγά έδημοσίευσεν όρθότερον ό καθηγητής Μ. Τ. Μανούσακας, Ανέκδοτα 

πατριαρχικά Γράμματα (1547 - 1806), Βενετία 1968, σσ. 33-35. ε) Την 

ύπ’ άριθ. 19 επιστολήν έξέδωκεν όρθότερον, γράφων περί τού ΑΙνίδβ Εοΐ- 

]ίηο, ό Ρ3Π1 ΟηεαΤ, εις τό περ. $ίιιάί νβηβζΐαηί XII, 1970, σσ. 583 - 587, 

τής έκδόσεως ταύτης γενομένης έκ τών κωδίκων Τεροσολ. 524 καί Ρ&Π8. 

Ογ. διιρρί. 1040. ς-'). Καί άλλαι καί ίδικαί μου εκδόσεις έκ τού Πατμιακοΰ 

κώδικος, έξ ού προήλθεν ό Αλεξανδρινός 296 καί είναι πληρέστεραι καί 

άκριβέστεραι ή έν τώ κρινομένω βιβλίω. 

Κατά ταΰτα έπρεπε νά ληφθοΰν ύπ’ οψιν αί καλαί εκδόσεις, τόσον διά 

τάς ύπό τών έκδοτών των καταβληθείσας φροντίδας (οίοι ό Ίω. Σακκελίων, 
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ο Α. Π. Κεραμεύς, ό Χρυσ. Παπαδοπούλας κλπ.), όσον και διά τήν κα- 

λυτεραν παράδοσιν έφ’ ής έστηρίχθησαν οί έκδόντες έκ τοΰ Ίεροσολ. 524 

καί του Πατμιακοΰ 396. Ό παραβάλλων όμως τά προεκδεδομένα κείμενα 

προς τήν ύπό κρίσιν Ικδοσιν, εύρίσκει τά ύπό τοΰ Σεβ. Άξώμης δημοσιευ- 

Βεντα —οίονεί διπλωματικώς - έν μέρει μόνον βελτιωθέντα, άλλα πολλα- 

χου εκδοθέντα μετά σφαλμάτων έκ κακής αντιγραφής ή άναγνώσεως. Έπί 

πλέον, επειδή ό άντιγραφεύς τοΰ Αλεξανδρινού 296 κώδ. παρέλειψεν ώς έπΐ 

το πολύ ή συνέταμε τάς χρονολογικάς ένδείξεις τάς ύπαρχούσας εϊς τόν 'Ιε- 

ροσολυμιτικόν καί τόν Πατμιακόν, ή καί έσφάλη περί αύτάς, ή κρινομένη 

εκοοσις, ακολουθούσα πιστώς τόν Άλεξ. 296, δέν βοηθεϊ εις τήνάκριβή 

χρονολογησιν τοΰ μεταξύ 1591 καί 1601 Έπιστολαρίου τοΰ Μελετίου Πηγά. 

τουτοις τό πράγμα ήτο πολύ εύκολον, δεδομένου ότι 6 IV. Κβ£β] εις τά 

Προλεγόμενα τοΰ έργου του Βγζ<ϊηϋηοπΐ88Ϊθ3 έδωκε καί τάς έπιγραφάς 

και τας χρονολογήσεις τών έπιστολών τών έν τώ 396 Πατμιακφ κώδικι, 

ακριβεστερας καί ώς έχουν άνευ περικοπής (κατελογογράφησε δέ όλα τά 

γνωστά του χειρόγραφα καί «σας έγνώριζεν έξ αύτών δημοσιεύσεις). 

Η υπο .οΰ Σεβ. Αξωμης γενομενη εκδοσις θά ήτο εύχρηστοτέρα εάν 

περκλαμβανεν έν τέλει : α) Τάς άπαρχάς (ίηοίρίί) τών έπιστολών άλφαβη- 

τικως, βΠ’ούς^άποδέκτας τών έπιστολών άλφαβητικώς καί, εί δυνατόν, βρα¬ 

χείας περί, αυτών ειδήσεις, γ) Αλφαβητικόν Πίνακα τών έν τώ κειμένφ ονο¬ 

μάτων ^άτόμων καί τοπωνυμιών καί τών χαρακτηριστικωτέρών λέξεων, ών 
τινες είναι ή ξέναι ή δημώδεις ή σπάνιαι. 

, Ν“ν ® έπιθ»μών νά ίδη ποιας καί πόσας έπιστολάς εγραψεν ό Πηγάς 

προς τον Ήρακλείας Διονύσιον (φερόμενον καί πρό τής χειροτονίας του ώ' 

ιερομόναχον η πρωτοσύγκελλον) ή πρός τόν Κύπριον Λεόντιον Εύστράτιον 

π.χ. πρεπει νά διεξέλθη μετά προσοχής τόν έν σσ. 367-375 τοΰ τύμου πίνακα, 

όιόοντα τας έπιστολάς κατά σειράν δημοσιεύσεως (ή όποια, κάπως τέταρα- 

γμενη; είναι ή χρονολογική 1591 - 1601 ). Ούδέ δύναται άκόμη, έλλείψει πινά¬ 

κων, ο μελετητής νά μάθη τί έφρόνει π.χ. ό Πηγάς περί ζωγραφικής, μου¬ 

σικής, νηστειών, Ένετίας, Ιησουιτών, Λουθήρου, Καλβίνου κλπ. 

Τό κείμενον έδημοσιεύθη όίνευ κριτικού υπομνήματος καί μέ παοα- 

πομπας μονον (κάποτε έμμεσους) εις τάς προηγουμένας έκδόσεις. Τά «Μία 

είναι ελάχιστα καί δέν βοηθούν εις τήν κατανόησιν. Επειδή τό τυπογρα- 

φειον δεν διέθετε-, ελληνικούς άριθμούς δηλοϋντας τό 6 καί τό 90 έπήλθε 

απερίγραπτος σύγχυσις έκ τής χρήσεως τοΰ ΣΤ καί τοΰ ψ άντί αύτών. 

_ Περαιτέρω σημειώ όλίγας τινάς διορθώσεις αί ύποϊαι πρέπει νά έπα- 

χθουν εις τό κείμενον τών έπιστολών, καί αί όποϊαι οφείλονται είτε εις προ¬ 

φανή τυπογραφικά -σφάλματα ή άντιγραφικά ή τοΰ κωδικογράφου παρανα- 

γνωσεις. Ο έκδοτης έσημείωσε πολλάκις τάς άπορίας του έντός τοΰ κειμέ¬ 

νου και διά παρενθέσεων, άνεπιτρέπτως νομίζω, άφοϋ τοϋτο ήδύνατο νά γίνη 
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ύποσελιδίως. Εύνόητον είναι 6τι περαιτέρω δεν σημειώ τάς διαφοράς προς 

άσφαλεστέρας εκδόσεις του Χρ. Παπαδοπούλου, του Κεραμέως, του Ο&η&Γί, 

του Μανούσακα και έμοΰ, διότι 6 άναγνώστης δύναται νά τάς άναζητήση 

μόνος του εις τάς σημειωθείσας υπό των ώς άνω δημοσιεύσεις. Ούδ’ επι¬ 

χειρώ συμπλήρωσιν των τίτλων (διευθύνσεων) των επιστολών καί τών χρο¬ 

νολογικών έν τελεί αυτών ενδείξεων, διότι τούτο θ’ άπήτει πολύ χώρον. 

<ελ . 19 άμοιβόμενοι γράφε άμειβόμενοι 

)) 25 χριστώ - ώκονόμηται » Χριστώ ώκονόμηται 
)) 27 γνηαίως - εχον » γνησίους - εχων 

)) 28 καταλειπών - προσπελάζεις » καταλιπών προσπελάζεις 
)> 30 ποοονρέσει » προαιρέσει 

)) 32 άπενχοινομένη » άπεσχοινισμένη 

)) 33 Ανατολικής ον - άδννατον ον )) 3Αν. ον - αδύνατον δν 

» 34- 5 έσμός - ήκονσιν » έσμός - ήκονσιν 

)) 36 επαναδραμώντας - συσσόμονς - φεύγω μέν γράφε έπαναδραμόν- 

τας - σνσσώμονς, φεύγωμεν. 

)) 38 ήσθήναι γράφε ήσθήναι (τού ήδομαι) 

)) 41 Ιδρώσι λαβούσης » ιδρνσιν λαβούσης 

» 50 κακόν άδετι (;) » κακόν άδετι (= άντέτι, συνήθεια) 

)) 55 σνλλαγιογιον )> σνλλαγο)γών 

» 56 νπεμεινη » ύπέμεινεν 

» 61 οι εαυτούς - άδοντος » οι εαυτούς - άδοντος 

» 65 δοκιμάσας )) δοκιμάσαι 

» 66 εξη » εξει 

» 69 έκτροβεϊσαν )) έκτριβεϊσαν 

)) 75 Μέμφητε (;) » Μέμνησθε 

» 87 ανθημερινάς θεολόγους » -νούς θεολόγους 

» 90 εδεισε έδει σε 

)) 92 οϊον τίποτε » οϊόν τί ποτέ 

)) 110 Κάστον » Κάστρον 

» 129 σημ. Κνδωνίαις » Κυδωνιά (Κρήτης) 

» 136 ονκ εσμεν - παρεΐλΜεν » ονκ έσμεν - παρήλθεν 

» 141 χοριονντα (;) γράφε χαριοϋντα (καί έν σ. 325 αντί χοριούμενοι 

γράφε χαριούμενοι 

» 149 πείσθεσθο ϊω γράφε πείσεσθαι ώς 

» 155 σκοτοδινίαν » σκοτοδινιάν 

» 158 γεννηκήν (;) » γεννητήν (= γεννητικήν, βλ. καί σ. 161) 

)> 164 φοινίκην » φοινίκων (δθ. καρπών χουρμάδων!) 

» 170 περιποιησάμενοι - ληθήση γράφε -νοζ - κληθήση 
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Σελ.177 μεμψάμενος γράφε -νοι 

» 179 Σννέσει » συνάσει 
» 198 άλλοι ήγονμεθα » άλλον ήγονμεθα 
» 201 νπερξέων - νμεϊς προς υμάς )) νπερζέων - ημάς προς υμάς 
» 202 παραταττόμενοι » -νος 

» 224 έζνμνέειν τά πάτρια » έζομνύειν 

» 229 διωθε'ις » διωχθείς 

» 252 πρινει πλασθήναι. » πριν ή πλασθήναι 
» 293 (επιστολή Σμ,ε' είς τον τίτλον προσθετέον): Άπεζωνών (έν Κρήτη) 

» 309 παοαλήψεως και παροράσεως γράφε παραλείφεως και π. 

» 310 σμνομαρτονν » σννομαρτοϋν 
)> 323 τά πάντα κοινά - έσγων » τα πάντα καινά - εχων 

» 325 ελπίδας πεϊον » ελπίδας πεϊσον 
» 334 πολλέζαν τες » σνλλέξαντες 

» 338 ον δέ παραμνθησον » συ δέ παραμνθησον 
» 339 γ: τοϋνομα - τό φρόνημα γ’. » Γραικόν τοϋνομα - τό φρό- 

? νήμα Γραικόν 

Ώς προς δέ την στίξιν αύτη δεν είναι πάντοτε σύμφωνος προς τό νόημα 

ή καί προς την τών προηγουμένων τών επιστολών εκδόσεων στίξιν (ή οποία 

ούδ’ εκείνη πάντοτε ικανοποιεί). ’Αλλά τούτο θά μάς έφερε μακράν, άν έπρεπε 

νά φέρωμεν εδώ παραδείγματα, έξ δσ«ον έσημειώσαμεν. "Αλλως τε οί κώδικες 

δεν παρέχουν ακριβή την στίξιν. 

Ιΐροσεπαθησα να δωσο) μιαν εικόνα τής εκδόσεως καί τής σημασίας 

την οποίαν έχει τό τυπωθέν Έπιστολάριον *. Εύχομαι ή προσεχής προσπά¬ 

θεια να αποβλεπη είς την έπί τό αυτό συγκέντρωσιν όλου τού έργου τού Μ. 

Πηγά, τών Ομιλιών, τών δογματικών έργων, τών Επιγραμμάτων, τών ποι¬ 

κίλων του συγγραφών, καί βασικώς τού Έπιστολαρίου. Είς τούτο πρέπει 

νά περιληφθοΰν ιδιαιτέρως παν γράμμα (ιδιαιτέρως τά πατριαρχικά, συνο¬ 

δικά, οί τόμοι, τά προς βασιλείς καί κοσμικάς εξουσίας), άνεξαρτήτως γλώσ- 

σης πάσα επιστολή (ίδιίυτική, εγκύκλιος κλπ.) καί παν έγγραφον έκ τής 

χειρος του εςελθόν από τής νεανικής του ήλικίας μέχρι τού θανάτου του, 

κωδικοποιουμένου μέν τού διασοοθέντος υλικού, αλλά καί διακρινομένου, ώς 

άνω κατά κατηγορίας, καί χρονολογικώς ταξινομουμένου. 

’Εν τώ μεταξύ τούτω ή υπό τού Σεβ. Άξώμης κ. Μεθοδίου Φούγια 

παρουσιαζομ,ένη έκδοσις θά είναι πολύτιμον βοήθημα τών περί τον Μ. Πήγαν 

1. Έξ επανειλημμένων άναγνώσεων του Έπιστολαρίου έκράτησα πολλάς δεκάδας 

σημειώσεων διά την άνασύνταξιν της βιογραφίας τού Πηγά, ήν Θεού εύδοκοϋντος προ¬ 

τίθεμαι νά δώσω είς την 'Ιστορίαν της Εκκλησίας της Κρήτη<:. 
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μελετών καί τής περί τήν εποχήν του θεολογικής καί παιδευτικής κινήσεως. 

Είναι δέ παρήγοοον δτι καί σήμερον υπάρχουν ίεράρχαι τής Όρθοδόξου 

1 Ανατολικής Εκκλησίας οί όποιοι άντιλαμβάνοντάι τήν σημασίαν των έν 

λόγω μελετών καί επιχειρούν νά εύκολύνουν αύτάς, ένώ άρμοδιώτεοα (τών 

έ'σω καί θύραθεν) "Ιδρύματα απέχουν τής άναλήψεως σχετικής πρωτοβουλίας. 

Διό καί ή έκδοσις του Έπιστολαρίου τού Πηγά άπό τον άγιον Άξώμης είναι 

καί εύπρόσδεκτος καί έπαινετέα, καί ούδέν τών παρατηρηθέντων έγράφη 

προς ψόγον αυτής. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ * 

ία 0ΗΙΕ8Α ίΑΤΙΝΑ ΙΝ ΟΒΙΕΝΤΕ νοί III Βοου,ηιβηΐί Vβηβζΐαηί. 
Οίοΐ' $ίο Ρ β άαΐI ο, Οαεα βάίΐήοβ Μαζζίαηα, 8Ιηάί ΗβΙί^ίοεί 3 

(1978), 8°, σσ. 308.· 

"Ο καθηγητής πατήρ Γεώργιος Γβάδΐίο έξέδοίκε τον τρίτον τόμον τής 

συγγραφής του «'Η Λατινική Εκκλησία εις τήν Ανατολήν», περιέχοντα 

723 έκδεδομένα καί άνέκδοτα έγγραφα, επί τών οποίων ιδία έστήριξε τά 

δεδομένα τών δύο προηγουμένου τόμων (περί ών έν ΕΕΒΣ 42, 1975 - 1976,' 

σσ. 457 - 463). Τά έγγραφα προέρχονται έκ τού αρχείου τής Ένετικής Συγ¬ 

κλήτου, είς τήν συγκέντρωσίν των δ’ άναφέρεται ή Εισαγωγή (5 - 24), τήν 

οποίαν ακολουθούν συντομ,ογραφίαι προηγουμένων δημοσιεύσεο^ν. ’Από τής 

σελ. 27 έπονται : δβη&ΐο νβηβζϊαηο; δβοοίΐ XIV - XV, έκδοσις καί περι¬ 

λήψεις αποφάσεων επί τής πολιτικής τής Ένετίας είς τήν Ανατολήν άπό 

22ας Αύγούστου 1302 μέχρι 1ης Φεβρουάριου 1503. "Επονται πίνακες. ' ■ 

Τά έγγραφα ώς είκός άναφέρονται είς τάς κτήσεις τής "Ενετίας, τήν 

Κρήτην, τάς Κυκλάδας, τήν Εύβοιαν, τήν Πελοπόννησον, "Επτάνησον, Κύ¬ 

προν κλπ. έλληνικάς επαρχίας οπού, μετά τάς Σταυροφορίας, έγκατεστάθη- 

σαν Λατίνοι -άρχιερεΐς, έξωσθέντων τών Όρθοδόξων. Δι’ όλου τού τόμου' 

διήκει ή προσπάθεια τής Ένετικής Συγκλήτου, διά παρεμβάσεων τού παρά 

τή'Άγία "Έδρα πρεσβευτοΰ της ή δι’ ειδικών απεσταλμένων, όπως έλέγχη 

τούς διοριζομένους άπό τήν Ρώμην άρχιερεΐς, ύποδεικνύουσα τήν εκλογήν,' 

προαγωγήν, μετάθεσιν "Ενετών πολιτών, οί όποιοι θά ήσκουν τήν θρησκευ¬ 

τικήν πολιτικήν τής "Ενετίας (άνοχήν τών όρθοδόξων) εύκολώτερον ή οί 

ξένοι προς τά ένετικά συμφέροντα ιερωμένοι. Μανθάνομεν ούτω ού μόνον 

τά ονόματα τών ύποδεικνυομένων, αλλά καί τάς ένεργείας (άποτελεσματικάς 

ώς έπί τό πολύ) διά τήν ύποστήριξίν των καί τήν άκαμπτον θέσιν τής 

Συγκλήτου νά μή νεωτερίζουν οί ρΓβΙ&Ιί ούτοι, προς ζημίαν τών συμφερόν.- 
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των τής Δημοκρατίας. ΙΙέρα τούτου, τά έγραφα είναι σημαντικά διά τάς 

πληροφορίας περί τής οικονομικής καταστάσεως τής είς τήν Ανατολήν 

Δυτικής Εκκλησίας, τών κτημάτων αυτής, τού τρόπου δι’ ού ένοικιάζονται 

καί έρημούνται σύν τώ χρόνω, τής ραθυμίας τού δυτικού κλήρου, ό όποιος 

προέκρινε τήν άνετον έν Ιταλία διαμονήν καί άπόλαυσιν τών διά. πλη¬ 

ρεξουσίου (ρΓθθΐΐΓ&1θΓβ) είσπραττομένων έσόδο^ν, τήν, ματαίαν πολλάκις, 

έπίκλησιν τής "Ενετίας, όπως οί επίσκοποι έπανέ?1)ουν είς τάς έπαρ/ίας των, 

τάς διά τής άπουσίας των έρημουμένας άπό Λατίνους πιστούς. Χαρακτηρι¬ 

στικά μάλιστα είναι τά έγγραφα, δι’ ών παρέχεται ή άδεια είς τούς άνωτά- 

τους κληρικούς μετά τής συνοδείας των καί έλαφρών πως άποσκευών νά ταξι¬ 

δεύουν δια τών γαλερών τού Ένετικοΰ στόλου, χωρίς όμως ούτος προς χάριν 

των να μεταβολή πορείαν. Επίσης ένδιαφέρουσαι είναι αί ειδήσεις περί έμπο- 

ρίου (σίτου) ένεργουμένου υπό λατινεπισκόπων (προφανώς προερχόμενων 

τών σιτηρών έξ εκκλησιαστικών κτημάτων), ή κατοχή ύπ’ αυτών, ή άμφι- 

σβητησις εκκλησιαστικών φεούδων, τά μέτρα ύπέρ ή κατά μοναστηρίων, 

φορολογιαι, ενισχυσις κατά κρίσιμους περιστάσεις έκ μοναστικών πόρων. 

Πέρα τών τοπικών μοναστηρίων τά έγγραφα άναφέρονται Λαί είς τάς μονάς 

και τα μετοχιά των είς τό Σινά καί τήν Πάτμον. "Υπάρχουν ειδήσεις τινές 

δια τας επαρχίας τής Αλβανίας ή τής Αίγύπτου, διά τήν έγκατάστασιν 

τφ 1363 Αρμενίων έν Κρήτη (διατηρούντων έκτοτε κοινότητα καί ναόν). 

Διά τήν άσκησιν τής ούνίας, διά τά έξοδα τά καταβαλλόμενα υπό τού Κρά¬ 

τους κατά τάς έκκλησιαστικάς έορτάς, διά τούς διωρισμένους υπό τής Ένε¬ 

τίας «Πρωτοπαπάδες», τάς μεταξύ των άμφισβητήσεις κλπ. Σπουδαιό¬ 

τατα δε τά άφορώντα είς τήν δυσπιστίαν τήν οποίαν έτρεφεν ή Ένετία προς 

τον κατώτερον ορθόδοξον κλήρον τών κτήσεών της. 

"Ως προς τάς σχέσεις Βυζαντίου - Ένετίας, χαρακτηριστικόν είναι τό 

υπ αριθ. 466 τής 24 Ιουλίου 1414 έγγραφον, δι’ ού δίδεται άπάντησις είς 

πρεσβείαν τού αύτοκράτορος Κιυνσταντινουπόλεως (Μανουήλ Β'), δι’ ής 

ό οικουμενικός πατριάρχης έζήτει νά έπιτραπή, όπως άποστείλη είς Κρήτην 

έ ξ α ρ χ ο ν, προς έξέτασιν τών έν Κρήτη όρθοδόξων πρεσβυτέρων. Τό αίτημα 

απερριφθη πανηγυρικώς (ολίγα έτη προηγουμένως ειχεν έκδιωχθή έκεΐθεν 

ό πολύς Ιωσήφ Βρυέννιος) με τήν δικαιολογίαν ότι «είς τήν νήσον μας Κρή¬ 

την ύπαρχουν πολλοί "Ελληνες πρεσβύτεροι, έ'χοντες τούς προϊσταμένους των 

(εννοεί τούς ούνίτας πρωτοπαπάδες), οί όποιοι γνα>ρίζουν καλώς νά εξετά¬ 

ζουν (έξομολογοΰν ίσως) καί νά πράττουν ό,τι χρειάζεται καί ώς έκ τούτου 

δέν χρειάζεται ν5 άποστείλη ό ρηθείς πατριάρχης (Κωνσταντινουπόλεως) 

κανένα!! (βλ. σ. 181 τού βιβλίου). 

Καθώς διεξήλθον τό βιβλίον έσημείο^σα, διά τήν άρχαιότητά των ιδία, 

μερικά ελληνικά τοπωνύμια άναφερόμενα είς τά δημοσιευόμενα έν αύτω 

έγγραφα. "Ομοίως καί τινα επίθετα ή ονόματα επισκοπών χαρακτηριστικά : 
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Είς τό έγγραφον 137 της 7ης Φεβρουάριου 1347 ή λατινική επισκοπή Κυ¬ 

δωνιάς, λέγεται 8»ηοίαβ Μαη&β Α^ίβηδίδ, άναφέρονται δέ ώς διεκδικού- 

μενα ύπ’ αυτής κτήματα εις τήν περιοχήν της πεδιάδος των Χανιών τά χωρία 

ΡοΓηβα (σήμερον ό Φουρνές), ΟεφίΠιίο. (= Ο&ηρβ - ΓαρίπαςΡ) καί Ροίίδίιι- 
Γΐα (νυν Ποτιστήρια, Περιβολιών). Εις τήν περίληψιν ύπ’ άριθ. 453 (έτους 

1411) το κρητικον τοπωνύμιου Αρδηο β 03. Ιο Τπί&ηβ έννοητέον ασφαλώς 

« Απάνω και Κάτω Τρυφωνα» (άγιώνυμον). Εις το έγγραφον 598 (έτους 

1440) έχομεν τοπωνύμιου 03831ο (1ί 0&ίοραοί(Ιθ8 ήτοι χωρίον Κάτω Πατσί- 

δες! Εις τό έγγραφον 648 (έτους 1459) λόγος γίνεται διά τό λατινικόν μο- 

ναστήριον τής δ&ηία ΟΜ&Γ3 (καί ούχί Οΐηβΐ’4). Εις τό έγγραφον 195 (έτους 

1360) δεν γίνεται λογος περί μοναχών του όρους Σιών (ώς εν εγγράφω 548 

του 1428) άλλά του ορούς Σινά (ηιοηϋδ δγη&γ έν τώ κειμένω). Τό έν 

εγγράφω 495 (έτους 1419) οικογενειακόν έπούνυμον (1β Μοηοίηηϊ υποκρύ¬ 

πτει το ελληνικόν Δαιμονογιάννης, οπερ επί τό εύφημότερον μετεποιήθη 

μετά ταύτα εις Εύδαιμονογιάννης! Εις τό έγγραφον 561 (έτους 1461) λόγος 

γίνεται περί του μετοχιού τής Πάτμου εις Άποκόρωνα Χανίων, όθεν «03- 

88ΐβ ηοδΙπίΏλ ηιιηουρβίαηι 8ΐ,ϊ11ο (Στύλος, ούτω καί σήμερα τό χωρίον) 

οοηοβδδΠΓΠ αΠηυίΒιΐδ ό&1ογβρίβ βΐ οοηνβηΐο δ&ηοΐί ,ΤοΙιβηηΐΒ ΡαίιηοΥ», 

οΰτο^ς άναγνωστέα καλύτερον. 

Έν τέλει σημειώ ότι διέφυγον τήν προσοχήν του (Ιοη Εθάοΐΐο αί δη¬ 

μοσιεύσεις τινών τών εγγράφων των ώς ανεκδότων δημοσιευόμενων ύπ’ 

αύτοΰ έν τώ τόμω. Τό περίεργον μάλιστα είναι οτι δύο, τά όποια ευθύς αμέ¬ 

σως σημειώ, έχουν προ πολλοΰ δημοσιευθή από τον έν Ένετία διαμένοντα 

και διευθυντήν του εκεί Ελληνικού Ινστιτούτου καθηγητήν κ. Μανοΰσον 

I. Μανουσακαν, κοινον ημών φίλον. 'Η ύπόδειξις δέ γίνεται διά νά άποφασίση 

ο (Ιοη ΕβδοΙΙο να λαμβανη ύπ’ 6ψιν καί τήν ελληνικήν βιβλιογραφίαν, άν 

μή τι άλλο χρησιμοποιών τήν έν Ένετία βιβλιοθήκην τού Ιδίίίιιΐο ΕΠβηίοο. 

Πρόκειται περί τών έγγράφων 363 (τής 13 Απριλίου 1394), προεκδεδομέ- 

νον εις το ΔΙΕΕ (Δελτίον τής Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελ¬ 

λάδος, διευθυνόμενον τότε ύπ’εμού), τόμω 15, 1960, σσ. 157 - 159. Καί 

περί τού 708 (τής 28ης Αύγούστου 1492), άφορώντος εις τον λόγιον Κρήτα 

ουνίτην Ιωάννην Πλουσιαδηνόν (Ιωσήφ Μεθώνης), δημοσιευθέντος εις τό 

περιοδικόν «Πελοποννησιακά» 3, 1959, σ. 136, οπερ έπρεπε τουλάχιστον 

νά ήτο γνωστόν εξ όσων γράφει ό καθηγητής Μανούσακας έν ΚΕΒ XIX, 

1959, σ. 47 καί σημ. 104. 

Κατά τά άλλα 6 καθηγητής άοη ΟϊθΓ§ίο ΡβίΙδΚο είναι αξιοθαύμαστος,· 

διότι παραλλήλως προς πολλάς άλλας μελετάς καί δύο λίαν άξιόλογα βιβλία 

περί Μαξίμου Μαργουνίου τό έν (1967) καί περί Σίμο^νος Αίυιηβηο τό άλλο 

(1968) ήδυνήθη νά δώση καί τούς τρεις τούτους τόμους, άποτέλεσμα πολυ- 

μοχθων ερευνών τών αρχείων τού Βατικανού καί, προκειμένου περί τού τρί- 
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του,^ τής Ενετιας και άλλων πηγών. Διά τών οποίων φωτίζονται πολλά σκο¬ 

τεινά σημεία τής ιστορίας τής Ενετοκρατίας έν Ανατολή, τόσον τής εκκλη¬ 

σιαστικής οσον καί τής διπλωματικής καί πολιτικής καί τού τρόπου δι’ ου 

η πολύπειρος και άτεγκτος Ενετία διώκει τό υπήκοον. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

ΒΒΌΝΟ ΙΑΥΑΟΝΙΝΙ ΑΤΑΚΤΑ, εοΗϋί ηιιηοή άί ΡίΙοΙο§ία ΟΙαζβίοα, 

Βίζαηήηα β Νβο§)'βοα. Εκδόσεις ΡαΙηπιδο (1978), 8°, σσ. ΤΧΙ -(796. 

Απο πολλοΰ καί εις τήν Ιταλίαν είχε γίνει συνείδησις, ότι τόσον οι 

άρχαιοελληνισταί όσον καί οι βυζαντινολόγοι (πολύ δέ περισσότερον οι νεοελ- 

ληνισται) έπρεπε νά γνωρίζουν τήν Ελληνικήν άπό τού Όμήρου μέχρι τής 

σημερινής λαλουμένης καί οτι τά θέματα τών σπουδών τών κλασσικών φιλο¬ 

λόγων δέν έχωρίζοντο δι’ άδιαπεράστου τείχους. Ούτως ό Αα§Ή8ΐο Μαηοΐπί, 

ό Κηίϊ&βΐβ 0&ηί&Γβ11&, ό Βηαηο Ε&ν&^ηίηΐ, κλασσικοί φιλόλογοι κατήλ- 

θον εις τά βυζαντινά καί τά νεοελληνικά, ένώ ό άείμν. Οιγο 0ΐ3ηη6ΐ1ί ώμίλει 

καί έγραφεν άπταίστως τήν νεοελληνικήν, βυζαντινολόγος αύτός. Έσχημα- 

τισθη μάλιστα καί έν ρεύμα, ούτως είπείν, τών κατόχων τής Νεοελληνικής, 

αντιτιθεμένων προς τούς έκ τής κλασσικής φιλολογίας μή κατέχοντας τήν 

Νεοελληνικήν! Δέν είναι λοιπόν περίεργον πώς ό κλασσικός φιλόλογος καί 

κάτοχος της Ελληνιστικής Γραμματείας Βπιηο Ε&ν&§'ηΐηΐ ήχθη εις τήν 

έκμάθησιν τής Νεοελληνικής, εις βυζαντινά θέματα, αλλά καί πέρα αυτών 

εις τήν αγάπην τής νεοελληνικής ζωής καί τών έκφάνσεών της εις τήν (λαϊ- 

κην ή μή) λογοτεχνίαν καί τέχνην. Έτσι ή θεωρία περί συνεχείας τού Ελ¬ 

ληνισμού εΰρισκεν, έμπρακτον εφαρμογήν, καθώς καί ή έρευνα καί”ή άγάπη 

εστρέφοντο προς ενα λαόν ύπερτρισχιλιετή καί τήν ποίησιν ή τά Γράμματα 

τά όποια εδωκεν εις όλον αύτό τό διάστημα. Οι Ιταλοί καί οί Έλληνες κατα- 

νοοΰνται πολύ εύκολώτερον άπό 0 τι άλλοι λαοί μεταξύ των, καί ή ιστορία 
καί ή γειτονία τούς ήνωσεν επί αιώνας. 

*Αν όμως ^ αύτή είναι ή τοποθέτησις ένός φιλολόγου, ό όποιος μολο¬ 

νότι εγεννήθη εις τήν Τοσκάνην, έζησε μέγα μέρος τής ζωής του καί έδρασεν 

εις τήν Σικελίαν, χώρον οπού ό κλασσικός μας καί ό βυζαντινός πολιτισμός 

είναι ζωηρότατα παρόντες, ή δέ άναλογία ζωής καί ψυχολογίας πρός τάς 

των Νεοελλήνων έξ ίσου ζωντανή, σημασίαν δέν έχει τόσον ή θεωρία όσον ή 

ατέρμων δραστηριότης μέ τήν οποίαν ό Εανα^ηιηί κατέστησε πράγμα τήν 

σύλληψιν αύτης τής Ενότητας. Έδίδαξεν ό ίδιος έκτός τών κλασσικών καί 

Μεσαιωνικά καί Νέα Ελληνικά, είσηγήθη τήν ίδρυσιν εδρών, ινστιτούτων* 

ΈπετηρΙς Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, τόμος ΜΓ’ 28 
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φΖΓΓ β ?λΐ0θηκας' ^ν0ΐξϊ ™ «Ις λαογραφικά? μελετάς- μετέ, 

φ?αΓ συ«Ρ°;™ί ^ συγγραφείς- άνέδειξε πληθών μαθητών ποικίλων δια- 

φεροντων. Εδημοσιευσεν, έδίδαξεν, ώμίλησεν 6 ίδιος, μετέσχεν είς πολυά- 

ρ μ* συνέδρια, καί το σπουδαιότερον : μετά τον β' Παγκόσμιον Πόλεμον 

αναλαβων την διευθυνσιν τοϋ έν Άθήναις Γβίίΐαίο 6ί ΟπΙΙαΓβ Ιίβΐϊ^’ 

ΣίΤΤ τ'* ^ κΚτ0™· εόληνοϊταλικάς σχέσεις, 
τα ,ι°υ ώΡ“Ριατο« τούτου, τάς μορφωτικάς άνταλλαγάς, 
τα δημοσιεύματα. Συνάπτει .προσωπικούς δεσμούς μετά πλήθους Ελλήνων 

καί κ^1:εχΓν; άνθρώ™ ™ Γραμμάτων καί τοϋ δημοσίου βίου,’ 
και οσο/ ουδείς διπλωματικός ύπάλληλος θά ήδύνατό ποτέ νά κατορθώση 

φερει πλησιέστατα τους δύο λαούς. Καί όταν έπιστρέφη εις τό Παλέρμό 

πιδιδεται με μεγαλυτεραν ζέσιν εις το έ'ργόν τής άλληλογνωριμίας καί συνερ- 

122 * "Ελλ^ επιστήμονας, υποτροφίας διά σπου- 
δαστας,^ετοιμάζει Λεξικόν τής Νεοελληνικής κλπ. κλπ. Παραλλήλως παρα¬ 

κολουθεί τα παντα, ^αλληλογραφεί μέ πλήθος άνθρώπων, συγγράφει 6 ίδιος 

, Ρ ί“κΡαν ™ν μεταξύ μας άντιθέσεων (πράγμα τό όποιον δέν 
επιτυγχάνουν πάντοτε οί ξένοι φίλοι μας). Έπί μακρά ^ έξυπηρετεϊ τήν 

ιλοσοφ,κην του Σχολήν ως κοσμήτωρ, καί ώς συνταξιούχος, ώστε δικαίως 

τη « τ ν τιμά δια του ογκώδους τούτου τόμου, έ όποιος περιέλαβε δι’ 

«ναστατικη^ «νατυπωσεως τάς βραχυτέρας συγγραφάς του τάς άναφερο- 

ειί κλασσικήν, βυζαντινήν καί νεοελληνικήν Φιλολογίαν 95 έν 

ολω, και ως είναι φυσικόν άφήκεν έξω τά «ύτοτελή έργα του καθηγητοϋ 

μεταξύ των οποίων καί ή Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτενίας. Ούτω’ 

δί!ίάΓΤδ 81ς περ1σΜτεί7? προσ«“ έργασίαι τοϋ άκαμάτου δι¬ 
δασκάλου διεσκορπισμεναι εις περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων ή Άκαδημιών 
και εις δυσεύρετα πλέον έντυπα. 

Ο τομος ανοίγει μέ τήν Αύτοβιογραφίαν τοϋ τιμωμένου, γεννηθέντος 

εις την διβηα την 3ην Οκτωβρίου 1898, όπου έδόθη πρώτον μέν εις παρα- 

1976° εϊτα ^ ™ τ% *ράσεώζ ™ 1976, είτα δε ζωηροτατον καί λίαν διαφέρον κείμενον ύπό τόν τίτλον Ροείίΐΐβ 

εις το οποίον απεριττως ? καθηγητής διηγείται σημαντικά στάδια τής ζωής 

του απο_το 1911 κεξ. μέχρι τοϋ 1976. Εϊτα έπεται ή βιβλιογραφική άνα 

γραφη των δημοσιευμάτων, 449 έν δλφ, των έτών 1921 - 1977, ών πολλά 

έχουν ανατυπωθη εις τόν τόμον τών οϋτωσί άποκληθέντων ’οραίστικώς 

καί Βυί" ν\Ε'ς Τ°ϊ ~ ευρίσκο^εν χα1 περίεργα άρθρα (Βενιζέλος 
α Βυζαναον) η καί μελετάς άναφερομένας εις βυζαντινούς συγγραφείς 

(ιστορικόν Προκοπών, Εύστάθιον Θεσσαλονίκης, Φίλιππον - ΦιλάγαθΙν) 

έπιτΧΙ™ Ρ“ ■”* >^7 π:χ')’ λ“Γρα^ικά δέματα, τό Άκριτικόν έπος,’ 

αατα το“ > ^***“ ΧΧί μοναστ^1α τής Σικελίας καί προβλή¬ 
ματα του ανατολικού μοναχισμού έν «ύτή καί ποικίλα άρθρα περί τών έλλη- 
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νοϊταλικών γενικώτερον η τοπικώτερον σχέσεων. Είς δλ’ αυτά ό ελληνολάτρης 

καθηγητής, ενημερωμένος καί μεθοδικός έχει πάντοτε νά προσφέρη . 

Ο ^τομος εχει ένιαίαν άρίθμησιν, διατηρουμένης παραλλήλους καί τής 

των πρώτων εκδόσεων τών καταχωρισθέντων έν αύτώ κειμένων. Στερείται 

όμως ευρετηρίων, τα όποια θά τόν καθιστούν εύχρηστότερον. 

„ .3.Τ ’1τ*λί” δπου παλαιότερον μέν έθρηνήσαμεν άνδρας ώς ό Κθ8δί- 

, 0 , 0 &1®ηηθϋι καί έσχάτως ό Αιι^υεΙο ΡβΗυβί, υπάρχουν πολλάί 
ακόμη δυνάμεις έξυπηρετούσαι τάς βυζαντινάς σπουδάς : ό Ο. δοΐπι-ό 

ο ΑηΙοηιο &ΆτζγΆ, ή παλαιογράφος ΕιιΗοβ ΡοΙΙίβΠ, ό ΜβγοθΙΙο 0ίσ8ηΐ,β 

και ικανοί νεώτεροι. Εις τήν μόρφωσιν καί τήν κατεύθυνσίν των συνετέλεσεν 

ολοκληρος εσμός Ελληνιστών καί βυζαντινολόγων, είς τούς όποιους, πλήν 

των εν αρχή αναφερθέντων θά προσθέσωμεν τόν -πατριάρχην τών Βυζαντι¬ 

νών Σπουδών δίΐνίο Οίαδβρρβ Μθι-οβΗ, άριστον Ελληνιστήν. Σήμερον 

οτε η παλαιά φρουρά, τών βυζαντινολόγων έκλείπει όσημέραι, μέ συγκίνησιν 

άναπολουμεν τήν άκάματον καί συνεχή έπί ήμισυν αιώνα προσφοράν τοϋ 

σοφού φίλου καθηγητοϋ Βπιηο ΠΒνΒ£ηίηί. Είθε 6σα έδίδαξεν, ίδρυσεν 

εγραψε νά έχουν τήν συνέχειαν τήν όποιαν ώνειρεύθη, είς τόν περίεργον κό¬ 

σμον ο όποιος έρχεται καί είς τόν όποιον ή έλληνομάθεια έλαττοϋτάι. Πέρα 

της ευχής της εύτυχοϋς δι’ αύτόν, τήν οΐκογένειάν του καί τούς φίλους του 

μακροζωίας, είησαν καί τά έργα του άθάνατα. Έργα τά όποια δέν ήσαν πάν- 
τως ’Άτακτα, ποτέ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Μ. Ρ. V ο 11) α ο Η, ΑνοΗ άί 8οκο1α νανβηηαΐβ ηβΐ V β VI 8βωΙο (ΑηΙί- 

οΗι1ά\ Αν(άΜ>Ιο&ία, 8ίοΗα άβΙΓαηβ. ΡοΙΙαηα άίνβΠα άα Ηα^αβΙΙα Ρα- 

ηοΐι άβΓ ϋηινβκιΐά άι ΒοΙο^ηα: 4), Βοη°ο ΕάίΐοΓβ, Ρανβηηα (1977) 

σελ. 125 μετά 61 εικόνων. 

„ 0 ^Γ· ί?* νοί1)δθΙΐ, έκ τών πλέον ειδικών είς τήν ιστορίαν τής τέχνης 

των παλαιοχριστιανικών έλεφαντοστών, επιχειρεί είς τό προκείμενον τομίδιον 

\ “, μΐαν σ^ν ^εφαντοστών μέ κέντρον τήν Ραβένναν. Αναπτύσσει 
το θέματά εις τέσσαρα κεφάλαια : Τό πρώτον κεφάλαιον είναι εισαγωγικόν, 

τίθεται δε εις τούτο τό πρόβλημα περί μικρογλυπτικής έπί έλεφαντοστοΰ έν 

Ραβεννη (σσ. 7-12)· τό δεύτερον κεφάλαιον είναι έφιερωμένον είς την άνά- 

λυσιν τής πολιτικής καί πολιτισμικής καταστάσεως έν Βορείω Ιταλία κατά 

τους αιώνας δον καί 6ον (σσ. 13-20)· είς τό τρίτον κεφάλαιον γίνεται λόγος 

περί των ελεφαντοστών του 5ου αίώνος, ιδίως έπί Κωνσταντίου Γ' καί τής 
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συζύγου του Γάλλος Πλακιδίας (σσ. 21 - 23)· καί εις το τέταρτον ό λόγος είναι 
περί ελεφαντοστών του δευτέρου ήμίσεος του 5ου αίώνος, του 6ου — επί *Οδοά- 

κρου και Θεοδωριχου και των χρόνων της άποκαταστάσεως της βυζαντινής 
διοικήσεως έν Ραβέννη (σσ. 35 - 51). Ακολουθούν έπτά σελίδες σημειώσεων 
(σσ. 52 - 58), σελίδες μέ εικόνας ελεφαντοστών (έκτος κειμένου) (σσ. 59 - 119), 

εύρετήριον ονομάτων (σσ. 120-122) καί πίναξ τών εικόνων (σσ. 123- 124).’ 

Η θεσις του σ. είναι οτι μια σειρά ελεφαντοστών άναγομένων εις τούς 
αιώνας δον καί 6ον, τά όποια θεωρούνται μέχρι τοΰδε, ως προϊόντα εργαστη¬ 

ρίων τών Μεδιολάνων, της Βορείου Ιταλίας γενικώς, ακόμη καί της Νοτίου 
Γαλλίας, προέρχονται εκ της Ραβέννης ή είναι επηρεασμένα έξ εργαστηρίων 
της Ραβέννης. Την αρχήν της ραβεννικής σχολής μικρογλυπτικής τοποθετεί 
ο σ. εις τους χρόνους της μεταφοράς της πρωτευούσης του δυτικού ρωμαϊκού 
κράτους έκ τών Μεδιολάνων εις τήν Ραβένναν, προς τύ έτος 462, επί Όνω- 

ρίου. Διακρίνει δέ δύο φάσεις της ιστορίας της γλυπτικής της Ραβέννης: 

Προύτην μέ κύριον παράγοντα την πολυτελή αυλήν τού Κωνσταντίου Γ'(417) 

και τής Γαλλας Πλακιδίας (450), κύριον δέ αντιπρόσωπον τής φάσεοίς αύτής 
το πενταμερές διπτυχον (αρχικώς κάλυμμα ευαγγελίου) το φυλασσόμενον εις 
τον :καθεδρικόν ναόν τού Μιλάνου (σσ. 13 κέ. καί 17 κέ. είκ. 7α-β. Πρβλ. 

λΎ ο 1 ί § 8 η £ Γ γ ί ί ζ V ο 16 & ο Η, ΕΙίβηδβϊη&ιΤβίΙθη άβρ δρ&ί&ηΗΙίβ υηά 
άθδ ίΓύΙΐθΐι ΜίίΙβΙΜίΘΓδ, «Μβίηζ βιη Κΐιβίη 1976, 84 άριθμ. 119 πίν. 63)· 

και δευτεραν, απο τής εποχής κυρίως τής άποκαταστάσεως τής διοικήσεως του 
Βυζάντιου εις την Ραβένναν (533), μέ κύριον αντιπρόσωπον τής φάσεο^ς αύτής 
την καθέδραν τού αρχιεπισκόπου τής Ραβέννης Μαξιμιανοΰ, τήν φυλασσομένην 
εις τό Αρχιεπισκοπικόν Μουσεϊον τής Ραβέννης (σσ. 21 κέ. καί 38 κέ. είκ. 

29, 42, 43, 45 - 47 καί 49 - 50. Πρβλ. V ο 16 & ο 1ι, ΕΙίθΓώείηαΓ·!).3 93 κέ. 

αριθμ. 140 πιν 72 -74). Περί τά δύο αυτά, βασικά έργα, ώς περί δύο πόλους, 

εντάσσει ο σ. αριθμόν ικανόν έκ τών γνωστών ελεφαντοστών. 

Ως προς την πρωτην φασιν τής έν λόγω σχολής μικρογλυπτικής έπί 
ελεφαντοστών ο σ. υποστηρίζει οτι αί καλλιτεχνικαί τάσεις αύτής πηγάζουν 
εκ τών Μεδιολάνων, ή τέχνη τών οποίων χαρακτηρίζεται διά τής παρουσίας 
έπιδράσεων τής τέχνης τόσον τής Ρώμης όσον καί τής Ανατολής (Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως και Συρίας)* καί θεωρεί ότι εις τήν τέχνην τής Ραβέννης πρέπει 
ν’ αποδοθούν τά έργα τού 5ου αί., ιδίως δίπτυχα, περί τών οποίων μέχρι 
τοΰδε ένομίζετο, οτι προέρχονται έξ εργαστηρίων τών Μεδιολάνων ή, άορίστως, 
εξ εργαστηρίων τής Β. Ιταλίας. Θεωρεί, ότι τά έργα αύτά απαρτίζουν ομάδα 
τέχνης δυτικήν. Ώς προς τήν δευτέραν φάσιν δέχεται ό σ., ότι αί καλλιτεχνικαί 
της τάσεις προέρχονται εκ τού Βυζαντίου, αλλά χωρίς νά χαρακτηρίζονται 
υπό καλλιτεχνικής ένότητος, υπό τήν έννοιαν τής ένότητος, τήν οποίαν θ’ άπέ- 

διδέ τις εις μίαν κρατικήν τέχνην (Κβϊοΐιίαιηδΐ). Εξηγεί δέ τήν έλλει- 

ψιν αύτήν ένότητος έκ τού λόγου, ότι εντός τού κράτους οί τεχνίται διεκι- 

νούντο, μάλιστα κατά τούς χρόνους τού Ιουστινιανού, ό όποιος είχε προσκα- 

λέσει εις τήν Κωνσταντινούπολή τεχνίτας έξ όλων τών επαρχιών τής αύτο- 

κρατοριας (σ. 10, 11, 12 καί 38-39). 'Ο σ. δέχεται, ότι εις έν κέντρον καλ¬ 

λιτεχνικής δημιουργίας είναι δυνατόν νά υπάρχουν καί νά άσκώντα.ι διάφοροι 
τεχνοτραποίαι (I] ηυονο οβηίΐΌ άβΐ ροίβΓβ §1ί &ι*ΗδΗ <Γο§·ηΐ ρι*ονβ- 

ηίβπζβ β Γΐ68οβ ρθΗ&ηΙο ΠΐΓίίοϊΙβ ροίθΓ ίικϋνίάυ&Γβ ηβΙΡ&ιηΜίο Πϊ ςυβδίβ 

χο,Γΐβ ΐΐϊΐρθΠδΙθ» 1β ν&Πθ δοιιοίβ) (σ. 11). Τό συμπέρασμα τούτο συνάγεται 
υπό τού σ. έκ τής τέχνης τής καθέδρας τού Μαξιμιανοΰ, εις τήν- όποιαν δια¬ 

κρίνει ούτος τρεις τεχνίτας άκολουθούντας τρεις διαφόρους καλλιτεχνικάς 
παραδόσεις, έχοντας όμως, κατά τον σ., μαθητεύσει εις τήν Κο^νσταντινούπο- 

λιν (σ. 49). 

Η κατάταξις τών παλαιοχριστιανικών έλεφαντοστών κατά έποχάς καί 
καλλιτεχνικάς παραδόσεις καί ή άπόδοσίς των εις ώρισμένα καλλιτεχνικά κέν¬ 

τρα, με άλλους λογους ή σύνθεσις μιας ιστορίας τής μ,ικρογλυπτικής έπί 
ελεφαντοστών, συνίστα έν έκ τών πλέον δύσκολων κεφαλαίων τής ιστορίας 
τής βυζαντινής τέχνης, διότι τά λεπτουργήματα αύτά, πολύτιμα αποχτήματα, 

μετακινούνται εύκόλως συνοδεύοντα τούς έκάστοτε κατόχους το^ν καί περί τής 
καταγωγής των δεν δυνάμεθα νά κρίνωμεν πάντοτε έκ τού τόπου, όπου τυγ¬ 

χάνει νά εύρίσκωνται διαφυλαγμένα ελεφαντοστά, τώρα ή όπου διά πρώτην 

φοράν έσημειώθη ή παρουσία συγκεκριμένου έκ τών έργων τούτων. Άπό άπό- 

ψεως μεθόδου πολύ ορθώς ό σ. ώς πρωταρχικόν μέλημάτου θέτει τό νά έντο- 

πιση τα αφετηριακα του παραδείγματα, νά τά προσγράψη δηλαδή εις τήν Ρα¬ 

βένναν, ώς καλλιτεχνικόν κέντρον, έπί τή βάσει τών υπό τούτου προσαγομένων 
τεκμήριων. Τα τεκμήρια του συνάγει ό σ., όσα ούτος θεωρεί άποδεικτικά τής 
θεσεως του, εξ εικονογραφικών καί τεχνοτροπικών συγκρίσεων τού εις έλεφαν- 

τοστά υλικού του προς μνημεία—-ψηφιδωτά καί σαρκοφάγους — δημιουργη- 

θέντα έπί τόπου, έν Ραβέννη. Είναι ορθή επίσης ή θέσις του, ότι είναι δυνα¬ 

τόν εις έν κέντρον άσκήσεως τέχνης νά συνυπάρχουν παραλλήλους περισσότεραι 
τής μιας τεχνοτροπίαι. 1 οιοΰτόν τι είναι γνωστόν καί έξ άλλων τομέσ>ν καί 
εποχών τής ιστορίας τής τέχνης. 'Ο αναγνώστης όμως τού προκειμένου βιβλίου 
αποκομίζει τήν έντύπωσιν, οτι ό σ. έχει έπιδείξει μεγάλην έμπιστοσύνην εις 
τήν είκονογραφικήν-μέθοδον καί παραδόξως, οτι έχει αποδώσει ούτος μικρο- 

τέραν σημασίαν εις τεχνοτροπικάς έμβαθύνσεις. 

Παραδείγματα: 'Η πυξίς τού ΒοΜ>ΐο, μέ τήν παράστασιν τού Όρφέως 
(σ. 14 και 33 εικ. 10. Πρβλ. V ο]6&θ3Π 70 άριθμ.. 91 πίν. 50), περί τής 
οποίας ό σ. υποθέτει ότι είναι δώρον τού βασιλέως Άγιλούλφου (591 -616), 

φαίνεται ν’ άνήκη εις παράδοσιν τέχνης ζωγραφικής (ιηΜβΠδοΙι) τεχνοτροπίας, 

έγγιστα ισταμενης προς τήν καλλιτεχνικήν μορφήν τών κατακόσμων κιόνων 

τού ’Οθωμανικού Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως ( \ν ιι 1 ί ί, ΑΚοΙχι*. XI, 6γζ. 

Κχιηδί 175 είκ. 169, Υο1Ι)3θ1ι - ΗϊπηθΓ, Οϊβ Ιίιιηδί άβΓ δρ&ί&ηί. 

ί 
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59 εικ. 76-77), χρονολογουμένων το άργότερον εις τάς άρχάς του 6ου αι. 

Τήν έν λόγω πυξίδα είχε χρονολογήσει ό σ. άλλοτε είς τά τέλη του 4ου αί. 

(V Ο 16 δ ο 1ι - ΗΐΓΠίβΓ 60 είκ. 84). Μέ δυσκολίαν, λοιπόν, θά τήν έδέχετό 

τις ώς έργον του τέλους του 6ου μέχρι των αρχών του 7ου αίώνος, 'Η πυξίς 
ή εύρεθεΐσα είς τό άμφιθέατρον των Τρεβήρων (Τπθγ) (σ. 14 είκ. 11. Πρβλ. 

V ο 3 6 δ ο 1ι, Εΐίβηΐ). 105 άριθμ. 162 πίν. 82), τήν οποίαν ό σ. θεωρεί εργον 

καθαρώς δυτικόν έκ Β. Ιταλίας, προδίδει ζωγραφικήν τεχνοτροπίαν τής επο¬ 

χής του Μ. Θεοδοσίου, ούς νομίζω. Τό έλεφαντοστοϋν του Βατικανού (Μιΐδβο 

ΟϊδΙίδηο) μέ τήν παρώστασιν τής Τάσεως του Τυφλού (σ. 23 είκ. 32. Πρβλ. 

νο16δθίι 92 άριθμ. 138 πίν. 71) δεν προδίδει πολλήν τεχνοτροπικήν συγ¬ 

γένειαν προς τό πλακίδιον τής Λυών μέ τήν παράστασιν τής Βαπτίσεως του 

Χρίστου (σ. 23 είκ 31. Πρβλ. νοίΐίδοΐι 98 κέ. άριθμ. 149 πίν. 78), πολύ 

δέ ολιγώτετον δύναται νά παραβληθή τό έλεφαντοστοϋν τούτο προς τό δίπτυ- 

χον Χριστοΰ - Θεοτόκου του Βερολίνου (Οδίιΐβπι) (σ. 22 - 23 είκ. 30α-β. 

Πρβλ. νο II) δθΚ 91 κέ. άριθμ. 137 πίν. 71). Προφανές είναι βμως, ότι τό 

έλεφαντοστοϋν του Βατικανού (είκ. 32) έχει προέλθει έκ κοινού εργαστηρίου 

μετά τής πυξίδος του Πέζαρο (σ. 33 είκ. 28. Πρβλ. ΥοΙΒδοΙι 114 άριθμ. 

183 πίν. 92). Τήν τελευταίαν αυτήν πυξίδα συνδέει 6 σ. τεχνοτροπικώς προς 

τήν πυξίδα τής Βολωνίας (σ. 33 είκ. 40. Πρβλ. νο33)δο3ι σ. 105 άριθμ. 

163 πίν. 83), έπειδή δ’ έτυχε νά φυλάσσωνται άμφότεραι είς τόπους πλησίον 

τής Ραβέννης θεωρεί ό σ. ώς τόπον καταγωγής των τήν Ραβένναν. Δεν άπο- 

κλείεται τούτο, άλλά τά δύο αυτά έργα είναι, ώς νομίζω, άνόμοια μεταξύ των. 

Τό πλακίδιον τού Βατικανού (είκ. 32) καί ή πυξίς του Πέζαρο (είκ. 28) 

προδίδουν τεχνοτροπικήν συγγένειαν προς τό ύφος τού τεχνίτου των διαπηγμά- 

των τού προσθίου κάτω μέρους — τού καθίσματος — της καθέδρας τού Μαξι- 

μιανοΰ (εικ. 42), τά όποια ό σ. θεωρεί οτι άνήκουν είς τον κωνσταντινουπο- 

λιτικόν κύκλον τέχνης καί όρθώς παραβάλλει αυτά προς τήν τεχνοτροπίαν των 

τεμαχίων κιόνων τού Όθωμανικοΰ Μουσείου (σσ. 48-49), περί των οποίων 

έγινεν ήδη λόγος. Άλλ’ άν συνδέσωμεν τήν τέχνην των άνωτέρω διαπηγμάτων 

τής καθέδρας τού Μαξιμιανοΰ προς τήν τέχνην τού πλακιδίου τού Βατικανού 

καί τής πυξίδος τού Πέζαρο, δυσκολευόμεθα νά δεχθώμεν τήν ύπόθεσιν τού σ. 

(σσ. 48-49), οτι τά διαπήγματα αύτά είναι δυνατόν νά είναι έργα τού τεχνί¬ 

του των πλαστικής άντιλήψεούς περί τής καλλιτεχνικής μορφής πέντε όλοσώ- 

μων μορφών, αί όποΐαι ίστανται μεταξύ των έν λόγω διαπηγμάτων επί των 

τυμπάνων. Γίνεται δέ τώρα καλύτερον άντιληπτόν τό διατί δέν είναι πειστική 

ή υπό τού σ. προτεινομένη ένταξις τού πλακιδίου του Βατικανού (είκ. 32) καί 

τού πλαστικής τεχνοτροπίας διπτύχου τού Βερολίνου (είκ. 30α-β) είς τον αυ¬ 

τόν κύκλον τέχνης (περί του διπτύχου βλ. καί κατωτέρω). Ούτε είναι πολύ 

πειστικός ό τεχνοτροπικός παραλληλισμός τής πυξίδος έκ τής Νότσερα τής 

Ούμβρίας (Ρώμη, Μιΐδθο άβΙΡΑΙίο Μθάΐοβνο) (σ. 32 είκ. 9. Πρβλ. Υοΐ- 
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Β <λ οΤι 106 άριθμ. 164) προς τήν πυξίδα έκ των Τρεβήρων (Βερολΐνον, Βίΐ3χ- 

Ιβπι) (σ. 32 είκ. 39. Πρβλ. V ο 11) δ 01ΐ 104 άριθμ. 161) καί ή έπί τή βάσει 

τής ύποτιθεμένης συγγένειας των άπόφανσις, οτι προέρχονται καί αί δύο έξ 

έργαστηρίων τής Ραβέννης. 'Η είκονογραφική δέ όμοιότης τού πλαστικής 

τεχνοτροπίας έγκολπίου μέ τον Χριστόν τής καθέδρας τού Μαξιμιανοΰ (σ. 49 

είκ. 47 καί 50) προς τό ζωγραφικής τεχνοτροπίας έγκόλπιον τού Βυζαν¬ 

τινού Μουσείου Αθηνών, μέ τό ίδιον θέμα (σ. 49 είκ. 48. Πρβλ. νοί- 

Β & ο Β 99 άριθμ. 214 πίν. 100), δέν σημαίνει κατ’ άνάγκην ένταξιν τού 

τελευταίου είς τήν σχολήν τής Ραβέννης. Τό αυτό δύναταί τις νά παρατή¬ 

ρηση καί ώς προς τήν σύγκρισιν τής πλακός τής καθέδρας μέ τήν παράστα- 

σιν τού Ιωσήφ τού έπείσοδίου τών σάκκων μέ τον σίτον (σ. 45 είκ. 51) 

προς τήν πυξίδα τού Μουσείου τού Έρμιτάζ (Λένινγραδ) (σ. 50 είκ. 61. 

Πρβλ. νοΙΒ&οΙι 117 άριθμ. 191 πίν. 95). Ή ταυτότης θεμάτο^ν δέν συνι- 

στα λόγον έντάξεως τής πυξίδος αυτής είς τον κύκλον τέχνης τής Ραβέννης, 

διότι, παρά τήν ταυτότητα θεμάτων, τά δύο αύτά μνημεία διαφέρουν μεταξύ 

των όχι μόνον άπό τής άπόψεως τής καλλιτεχνικής μορφής άλλά καί είκονογρα- 

φικώς. ? 

Προσθέτου μίαν έπιγραφικήν παρατήρησίν: 'Η άνάγνωσις τού γράμματος 

Ο, τό όποιον έπαναλαμβάνεται είς τό κάτω μέρος τών δύο φύλλων τού διπτύ- 

χου Χριστού - Θεοτόκου τού Μουσείου ΒαΒΙθΠΐ έπί τού πλαισίου των (είκ. 

30α-β) (βλ. άνωτ.), ώς υπολείμματος μονογράμματος τού έπισκόπου τής Ρα¬ 

βέννης Μαξιμιανοΰ (σσ. 22 καί 50), οτι δηλαδή ή άρχική γλυπτή διακόσμη- 

σις τού πλαισίου ήτο άλλη, οτι έπί τούτου άνεγράφετο τό όνομα τού έπισκό¬ 

που Μαξιμιανοΰ καί οτι άργότερον, άποξεσθείσης τής γλυφής αυτής, άπέμει- 

νεν έκ τής έν λόγω επιγραφής μόνον τό γράμμα 0 (αυτή είναι ή γνώμη τών 

περισσοτέρων μελετητών τού διπτύχου κατά τήν διαβεβαίωσίν τού σ.), δέν 

φαίνεται πιθανή. Νομίζω, οτι τό πλαίσιον καί είς τά δύο φύλλα τού διπτύχου, 

έντεθειμένα άρχικώς έντός μετάλλινου συστήματος, έχει μείνει άθικτον* καί 

οτι τό γράμμα 0, άναγεγλυμμένον επίτηδες είς επίπεδον ύψηλότερον τού έπι- 

πέδου τής — άρχικής, ώς είπομεν — διακοσμήσεως τής κάτω πλευράς τού 

πλαισίου έκάστης πλακός, πρέπει ν’ άναγνωσθή ώς άρχικόν γράμμα τής λ. 

Οοηδί8η1ΐηορο]Ϊ8. Νομίζου, λοιπόν, οτι τό ^ ύποδηλοί τον τόπον καταγωγής 

τού διπτύχου, έξ αύτοκρατορικοΰ δηλαδή έργαστηρίου τής Κωνσταντινουπό¬ 

λεως 5 Ό συγγραφεύς έχει ήδη άναγνουρίσει είς τό προκείμενον δίπτυχον τε- 

1. Τό γράμμα Ο είς αυτήν τήν θέσιν ενθυμίζει τήν έπίτμησιν ΟΟΝ τής λέξεως 

Οοηεΐ&ηΐίηοροΐίδ, άπαντωμένην είς τό κάτω μέρος τής όπίσω οψεως νομισμάτων κοπής 

του νομισματοκοπείου Κωνσταντινουπόλεως. Μόνον τό Ο, συνοδευόμενον όμως υπό του 

άριθμοϋ τής σειράς κοπής, απαντάται είς νομίσματα του Προκοπίου (έτους 366): Η. 

Μ & £ I ί η £ 1 γ - 0. δυΐΙιοΓί&ηδ'Κ. Ο&Γδοη, ΤΙιο Κοηιαη ΙηιρβΓίαΙ Οοΐη&^β, 
IX, Γοηάοη 1951, 212 κέ. άριθμ. 13. 
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Βιβλιοκρισία! 

χνοτροπίαν βυζαντινού έλεφαντογλύπτου (V ο 11) θ. ο Ια, ΕΙί'βηΒβΐιΐδΓΒβϊί,βη 92). 

Αποδέχεται τις, λοιπόν, εύκόλως ότι ή καθέδρα του Μαξιμιανοΰ είναι 

εργον τριών τεχνιτών μέχρι ποιου όμως σημείου δυνάμεθα νά δεχθώμεν, ότι 

αι τρεις παραδόσεις τέχνης της άπετέλεσαν άφετηριακάς τεχνοτροπίας διά την 

τοπικήν τέχνην της Ραβέννης; Φοβούμαι, ότι ή θέσις του σ. περί έλεφαντο- 

γλυπτικής σχολής Ραβέννης είναι πολύ γενικευμένη, κάπως αόριστος άκόμη. 

Απαιτούνται διεισδυτικώτεραι αναλύσεις. 

Τό βιβλίον είναι εύσύνοπτον καί ή έ'κθεσις λιτή, περιωρισμένη εις τά 

καίρια, κάπως έπιγραμματική, άποτέλεσμα της μακράς θητείας τού σ. εις την 

ερευνάν τής παλαιοχριστιανικής τέχνης. Καί ή έκτυποισις καλαίσθητος. ’Έχουν 

όμως διαφύγει τυπογραφικά τινα άβλεπτήματα. Τά σημειώνοί προς διευκό- 

λυνσιν του άναγνώστου : Σελ. 16: ή είκ. 11 ν’ άναγνο>σθή είκ. 1, οί δ’ έκθέται 

ΡίΓθηζβ03 καί Κοτιθπ48 ν’ άναγνωσθουν άντιστοίχως ΒΪΓβηζβ83 καί Κοιιβη84. 
Σελ. 29: ή είκ. 16 ν’ άναγνωσθή είκ. 17. Σελ. 43 : ή αναφορά εις είκ. 50 μέ 
παράστασιν τού Ευαγγελισμού δέν αντιστοιχεί προς το πράγμα (πρβλ. σ. 44). 
Σελ. 45 : ή είκ. 48 ν’ άναγνωσθή είκ. 49 (παράστασις τής Ίάσεο^ς τού Παρα¬ 

λυτικού). Σελ. 49: ή είκ. 46 ν’ άναγνιυσθή είκ. 47 (έγκόλπιον του Χριστού). 

Σελ. 50 : ή είκ. 60 ν’ άναγνωσθή είκ. 61 (παράστασις έκ τής ιστορίας τού 

Ιωσήφ) καί ή είκ. 28 ν’ άναγνωσθή είκ. 31 (έλεφαντοστοΰν τής Λυών). Έν 

σελ. 28 στίχ. 15 (έκ τών κάτω) ή φράσις Ε» 1&νο1βΗα οΐιβ νά συμπληρωθή 
ώς εξής: Εα Ι&νοΐβϋα άβΐ (ΙίΐΗοο (ϋ Μοηαοο οΕθ. ’Εν σελ. 45 στίχ. 12 
(έκ τών κάτω) ή φράσις διαίΐα ρππίΒ. ίοπηθίΐα β νά συμπληροίθή ώς εξής : 

Βχιΐΐα ρπηια ίοπΏ,βΙΙα άθΐΐα ίί&πο&ία (Ιθ81γ& θ. 

Δ. Ε ΠΑΛΛΑΣ 

Γεωργίου Β. Άντουράκη, ΑΙ Μοναί Μνριοκεφάλων καί Ρουστίκων 

μετά τών παρεκκλησίων αυτών. Συμβολή εις την ερευνάν τών χριστιανι¬ 

κών μνημείου τής Κρήτης, Άθήναι 1977, 8°, σσ. 196-{-60 πίνακες. 

Τό κρινόμενον βιβλίο, διδακτορική διατριβή τού συγγραφέως, ύπο- 

βληθείσα καί έγκριθείσα από τή Θεολογική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθη¬ 

νών, κρίθηκε ήδη στο ιστορικό καί αγιολογικό της μέρος άπό τον καθηγητή 

Νικόλαο Τωμαδάκη *, πού φυσικά — ίειοΐΐ ΐπίΗ^η&ϋο νβΓδίπη — δέν άλλαξε 

τό γνωστό σκωπτικό ύφος πού έχει σέ γυρισμένες βιβλιοκρισίες του. Ό 

κριτής δέν ασχολήθηκε μέ τό άρχαιολογικό μέρος τής διατριβής καί τό κενό 

1. «Άθηνά» 07', 1977, σσ. 370 - 382. 

Βιβλιοκρισία! 

αυτό θά προσπαθήσο> νά καλύψω, αφήνοντας κατά μέρος τις τοιχογραφίες, 

μέ τις όποιες ήδη ά,λλος συνάδελφος άσχολεΐται. Τελειώνοντας ό κ. Τωμαδά- 

κης γράφει ότι τό βιβλίο τού κ. Άντουράκη «καλόν θά ήτο νά μή έγράφετο 

ποτέ» ι. ΙΙροσιυπικά δέν συμφωνώ : Τό βιβλίο τού κ. Άντουράκη καλόν 

θά ήτο νά ξαναγραφή! άλλ’ άς δούμε καί γιατί. 

'Η αρχαιολογική έρευνα ενός μνημείου συνίσταται στήν εξέταση τής 

αρχιτεκτονικής του, τής ζωγραφικής του καί — όταν χρειάζεται — καί τής 

γλυπτικής του, έξω φυσικά άπό τή μελέτη τών φιλολογικών καί ιστορικών 

πηγών, έάν βέβαια αύτό είναι δυνατόν νά γίνη. Στο θέμα τής άρχιτεκτονικής 

μελέτης όμως, ό συγγραφεύς τής κρινόμενης διατριβής δημοσιεύει μόνον 

τις κατόψεις τών μνημείων πού έξετάζει (σσ. 46, 47, 77, 131, 157, 162, 

164 [είκ. 140, 141], 175, 182). Καμιά τομή, κανένα προοπτικό, καμιά 

προσοψη, πλήν εκείνης τού Άη Κύρ-Γιάννη Άλικιανοΰ (πίν. 6β), πού όμως 

είναι άναδημοσίευση ενός σχεδίου τού άκαδημαϊκοΰ Ά. Όρλάνδου 2. 

Αυτό και μονον νομίζω ότι είναι άρκετό γιά νά άποδείξη ότι ή αρχι¬ 

τεκτονική μελέτη καί παρουσίαση τών ναών πού εξετάζει ή κρινόμενη δια¬ 

τριβή είναι ατελέστατη. 'Η πλήρης άρχιτεκτονική παρουσίαση ένός μνημείου 

άπαιτεί τοπογραφικό, κάτοψη (καμιά φορά μάλιστα κατόψεις καί άνοψη), 

δύο τομές, τέσσερεις προσόψεις κι’ άκόμα σχέδια λεπτομερειών, προοπτικά, 

αξονομετρικά κ.ο.κ. 3. Βεβαίως κάποτε όλα αυτά τά σχέδια δέν είναι απα¬ 

ραίτητο να δινωνται, άλλά καί τό έκ συστήματος νά δημοσιεύεται μόνο ή 

κάτοψη είναι — νομίζω — εντελώς άπαράδεκτο.. 

Βεβαίως ό συγγραφεύς δέν είναι άρχιτέκτων. Βεβαίως ή αποτύπωση 

καί ή σχεδίαση .ένός άρχιτεκτονικού μνημείου άπαιτεί ειδικές ικανότητες, 

γνώσεις καί έξοδα. "Ολα αυτά μαζί είναι πάντα ένα πρόβλημα, πού όμως 

ο συγγραφεύς έπρεπε να τό άντιμετιυπίση, όπως τό άντιμετωπίζουν όλοι 

οι μ.ή αρχιτέκτονες βυζαντινολόγοι, πού καταφεύγουν σέ κάποιον άρχιτέ- 

κτονα, γιά τήν άποτύπωση καί σχεδίαση τού μνημείου πού μελετούν. Μια 

γρήγορη ματιά στήν. πρόσφατη ελληνική βιβλιογραφία άλλωστε πείθει4. 

1. ’Ένθ’ άνωτ., σ. 382. 

2. ’Α. Όρλάνδου, Δύο Βυζαντινά .Μνημεία τής Δυτικής Κρήτης, «Άρχεΐον 
Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος» ΙΓ, 1955 - 56, σ. 179, είκ. 32. 

3. Έάν ό συγγραφεύς ακολουθούσε σαν πρότυπο τήν μελέτη τού καθηγητου Ά. 

Όρλάνδου γιά τόν "Αη Κύρ - Γιάννη Άλικιανοΰ (βλ. ένθ’ άνωτ., σσ. 170 - 205) — κτίσμα 

του Αγίου Ίοιάννου του Ξένου —- θά έπρεπε νά προσέξη καί νά σημειώση ότι ή αρχιτε¬ 

κτονική παρουσίαση τού μνημείου, έκτος του φωτογραφικού υλικού, γίνεται καί μέ δώδεκα 

σχέδια : κάτοψη, τομή, τρεις προσόψεις, εσωτερικό προοπτικό καί έξι σχέδια λεπτο¬ 
μερειών. 

4. Ό συνάδελφος Μ. Κορρές π.χ. έκανε τά έξοχα σχέδια στή μελέτη τής Μ. Σ ω- 

τ η ρ ι ο υ, Προβλήματα τής εικονογραφίας τοΰ τρούλλου τού ναού * Αγίου Γεωργίου Θεσσα- 



Βιβλιοκρισία», 

Φαίνεται όμως δτι ό κ. Άντουράκης κατέφυγε σέ δχι καλής ποιότητος 

σχεδιαστή, ό όποιος ίσως δεν είχε καν ξανασχεδιάσει βυζαντινό μνημείο. 

Έτσι καί στις οκτώ (8) κατόψεις τής κρινόμενης διατριβής δεν σημειώ¬ 

θηκαν οί κατακλίσεις καί προβολές των θόλο>ν καί των ανοιγμάτων, ενώ 

οί προβολές των τρούλλων των σχεδίων 5 (σ. 47), 6 (σ. 77) καί 7 (σ. 131) 

είναι τε?^είως εσφαλμένες, δείχνοντάς τους νά έχουν την εσωτερική διάμετρο 

μεγαλύτερη άπό την πλευρά τοϋ τετραγώνου πού σχηματίζουν οί κεραίες. 

Το φαιδρόν μάλιστα είναι ή εξωτερική προβολή τοϋ τρούλλου του καθολικού 

τής Μονής Μυριοκεφάλοον, πού τον δείχνει νά έξέχη των πλευρών τοϋ κτί- 

σματος, περίπου όπως πάνω κάτω είναι οί πλάγιοι πυργίσκοι των αεροπλα¬ 

νοφόρων. 'Η μόνη σωστή προβολή τρούλλου είναι εκείνη του "Αη Κύρ-Γιάννη 

Άλικιανοϋ (σχέδ. 4, σ. 46) — του κυρίως ναού όμως μόνον!—κι* αύτό, 

γιατί τό σχέδιο προέρχεται άπό άντιγραφή ενός σχεδίου πού δημοσίευσε ό 

άκαδημαικός ’ Α. Όρλάνδος *. 

Δυστυχώς όμως ακόμα καί ή αντιγραφή του σχεδίου αύτοΰ είναι εξορ¬ 

γιστικά κακή, καί μάλιστα κατά τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό. Ίσως 

ποτέ άλλοτε σ’ ένα τόσο μικρό σχεδιάκι δέν σημειώθηκαν τόσες ελλείψεις, 

παραλείψεις καί παρανοήσεις. Σημειώνω μερικές: 1) Δέν σχεδιάστη¬ 

καν ή προβολή του τυφλοΰ άψιδούματος τής νότιας κεραίας καί οί προς τό 

εσωτερικό του νάρθηκα προβολές τόσο τής θύρας του νάρθηκα, οσο καί τής 

θύρας τοϋ κυρίως ναοΰ. 2) Δέν σχεδιάστηκαν οί προβολές των εξωτερικών 

άψιδωμάτων τοϋ βορειοδυτικού γωνιαίου διαμερίσματος. 3) Παρελήφθη ή 

σχεδίαση τών πλαισίων τών τεσσάρων μικρών παραθύρων πού αντιστοι¬ 

χούν στά βόρεια γωνιαία διαμερίσματα του ναοΰ καί στις πλάγιες κόγχες 

τοϋ ιερού, παρ’ ολο δτι στο προ^τότυπο σχέδιο του άκαδημαϊκοΰ Ά. Όρ- 

λονίκης, «Δελτών Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας», Τ'. 1970 - 72, πίν. 65 - 66’ 

οί X. Μπούρας καί Ί. Τραυλός έκαναν τά σχέδια στο βιβλίο τής Ν τ. Μ ο υ ρ ίκη, Οί 

Τοιχογραφίες τοΰ Σωτήρα κοντά στο Άλεποχώρι τής Μεγαρίδος, ΆΟήναι 1978, σσ. 6, 7 

καί ό Γ. Βελένης τά. σχέδια στη μελέτη τής α ύ τή ς, Οί Βυζαντινές Τοιχογραφίες τών 

Παρεκκλησίων τής Σπηλιάς τής Πεντέλης, «Δελτών Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εται¬ 

ρείας» Ζ', 1973 - 74, σ. 80· οί Στ. Παπαδάκης καί Πλ. Θεοχαρίδης έκαναν τά 27 άπό 

τά 29 πρωτότυπα σχέδια στο βιβλίο τοΰ Π. Βο κοτόπουλου, Ίί Εκκλησιαστική 

Αρχιτεκτονική εις την Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα καί τήν Ήπειρον άπο τοΰ τέλους τοΰ 

7ου μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 10ου αίώνος, Θεσσαλονίκη 1975, σ. IX1 ό Φ. Προκοπής έκανε 

τά σχέδια τής μελέτης τοΰ Ν. Δρανδάκη, Ό Ναός τοΰ "Αΐ-Λέου εις τό Μπρίκι 

της Μάνης, «Δελτών Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας» Τ', 1970 - 72, σ. 446 καί 

τής μελέτης τοΰ αύτοΰ, "Αγιος Παντελεήμων Μπουλαριών, ΕΕΒΣ ΑΖ', 1969 - 1970, 

σ. 437. Φυσικά στά λίγα παραπάνω παραδείγματα, θά μποροΰσαν νά προστεθοΰν μερι¬ 

κές άκόμα δεκάδες. 

1. Ά. Όρλάνδου, Δύο Βυζαντινά Μνημεία τής Δυτικής Κρήτης, «Άρχεϊον 

Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος» Ή, 1955 - 56, σ. 476, εικ. 30. 

Βιβλιοκρισία1· 

λάνδου σημειώνονται μέ απόλυτη ακρίβεια. 4) Στο πρωτότυπο σχέδιο τά 

τρία δίλοβα παράθυρα τοϋ νάρθηκα σχεδιάστηκαν με δεξιοτεχνία’είκονίζεται 

δηλαδή ή οριζόντια τομή τοΰ άμφικιονίσκου καί δείχνεται ή βάση του. Ό 

σχεδιαστής-άντιγραφεύς δμως άπλοποίησε τά πράγματα, μετατρέποντας τον 

άμφικιονίσκο σέ τοιχίσκο. 5) Ό τροΰλλος τοϋ νάρθηκα στο πρωτότυπο είκο- 

νίζεται ελλειψοειδής, άλλ’ ή έφευρετικότητα τοϋ σχεδιαστοϋ - άντιγραφέως 

είναι άστείρευτος. Ό τροΰλλος παρουσιάζεται κυκλικός, δέν έφάπτεται προς 

τό δυτικό τόξο στο όποιο στηρίζεται, ενώ παράλληλα «ξεχειλίζει» καί ξε¬ 

περνά τό βόρειο καί νότιο σφενδόνιο, στά όποια υποτίθεται δτι στηρίζεται. 

6) Δέν σχεδιάστηκαν οί προβολές τών σταυροθολίων τών γωνιαίων διαμε¬ 

ρισμάτων τοΰ ναοΰ καί τών δύο σταυροθολίων τοϋ νάρθηκα. 7) Παρελήφθη 

τό κογχάριο πού υπάρχει στον άνατολικό τοίχο τής βόρειας κεραίας. 8) Παρε- 

λήφθησαν οί εξ ήμικιονίσκοι πού υπάρχουν στο εξωτερικό τής άψϊδος τοΰ 

ιερού, ό δέ σχεδιαστής, έν π?;ήρει συγχύσει, γνόφφ καί δνοφερώ ζόφω ευρι¬ 

σκόμενος, άντιγράφει τήν έξωτερικώς πεντάπλευρη αψίδα, αλλά — τί τό 

άπλούστερο; — τήν σχεδιάζει ήμικυκλική, παρ’ δλο πού ό καθηγητής Όρ¬ 

λάνδος 6χι μόνο στο κείμενό του τόνισε δτι ή άψίδα είναι* πεντάπλευρη ι> 

αλλά δημοσίευσε καί σχέδιο2 καί φωτογραφία της3. Άλλ’ ό λαμπρός σχεδια¬ 

στής - άντιγραφεύς θεωρώντας ίσως «άθυρωματοσκληρωτικό» τό σχέδιο τοΰ 

Νέστορα τών Ελλήνων βυζαντινολόγων, θέλησε ρίδΟβίΏ ηαΐεΐΓβ άοΰθΓδ καί 

γιά νά πρωτοτυπήση καί νά δαχχη «καλλιτεχνική πνοή» καί «κουλτουριάρικη 

φόρμα» στο σχέδιό του, αποφάσισε νά σχεδιάση καί τήν τομή τής λιθοδο¬ 

μής· νά «δείξη τις πέτρες» καί νά μάς κατάπληξη, ακριβώς δπως καί ή 

'Αγία Βλιθρούδη ήθελε νά καταπλήξη τούς άπιστους, γράφοντας τις Επι¬ 

στολές τοΰ Άπ. Παύλου μέ χρυσά γράμματα. Έτσι ό καλός μας σχεδια¬ 

στής σχεδίασε καί τις πέτρες άπό τις όποιες είναι χτισμένοι οί. μαρ¬ 

μάρινοι καί μ,ονολιθικοί κίονες τοΰ ναοΰ!!! Προσωπικά καθόλου δέν κακίζω 

τον σχεδιαστή· άντιθέτως τον συγχαίρω γιά τις γνώσεις του : Προφανώς 

παρασύρθηκε άπό τούς κίονες τοΰ λεγομένου ναοΰ ^ τής Τραπεζοΰντος, πού, 

αποτελώντας ένα σχεδόν ιιιιίουιπ στήν βυζαντινή άρχιτεκτονική, είναι χτι- 

στοί καί οχι μαρμάρινοι. Όμολογουμένως τά τόσα λάθη στην άντιγραφή 

ενός τόσο μικροΰ σχεδίου, είναι ένας αναμφισβήτητος σχεδιαστικός άθλος· 

υθλος δηλαδή ! 

"Ολα τά παραπάνω, πού άφοροΰν ένα καί μόνον σχέδιο, άναφέρονται 

βέβαια σέ κάποιον οχι καλό σχεδιαστή, καί άσφα/άος τον βαρύνουν. Βαρύ¬ 

νουν δμως καί τον συγγραφέα τής κρινόμενης διατριβής : α) γιατί προτί- 

Όρλάνδου, ένθ’ άνωτ., σσ. 179 - 180. 

Όρλάνδου, ένΟ’ άνωτ., σ. 182, είκ. 35. 

Όρλάνδου, ένθ’ άνωτ., σ. 181, είκ. 34. 

1. Ά. 

2. Ά. 

3. Ά. 



Βιβλιοκρισία:. 

μησε σχεδιαστή καί όχι αρχιτέκτονα, β) γιατί έπέλεξε οχι καλό σχεδιαστή, 

γ) γιατί στη συνέχεια δεν φρόντισε νά έλέγξη τήν ποιότητα τής δουλειάς 

του. Είναι π.χ. απαράδεκτο τό ότι στο σχέδ. 6 (σ. 77), ό σχεδιαστής ξέχασε 

νά σχεδιάση τά δύο κογχάρια πού υπάρχουν στον ανατολικό τοίχο των πλα¬ 

γίων κεραιών, όταν δέ τό λάθος έγινε αντιληπτό, αντί νά ξανασχεδιαστή 

η κάτοψη, εςυσαν το σχεοιο τοσο πρόχειρα, ώστε οι πετρες που είχαν σχε- 

διαστή προηγουμένως νά φαίνωνται στο οΐίοΐιέ. Άς σημειωθή ακόμα οτι 

στο δεξιό κογχάριο του έσταξε καί λίγη σινική, πού ούτε καν τήν πρόσεξε 

για νά τήν άφαιρέση. Αλλά τό λάθος δεν είναι τού σχεδιαστοΰ, είναι τού 

αγίου Φορτίου καί τής άγιας Λουκίας, πού άντίστοιχα — καθένας στήν ειδι¬ 

κότητά του ■— δεν βοήθησαν οσο έπρεπε τό χέρι καί τό μάτι τού σχεδιαστοΰ. 

Τελειώνοντας τά των σχεδίων όμως, πρέπει νά σημειώσω καί τό οτι πάνω 

στήν μαρμάρινη (ή πέτρινη;) 'Αγία Τράπεζα του καθολικού τής Μονής Μυ- 

ριοκεφάλιυν (σχέδ. 6, σ. 77), σχεδιάστηκαν καί ίνες ξύλου, λες κι’ ή 'Αγία 

Τράπεζα ήταν ξύλινη ! Ίσως όμως αδικώ τον συντάκτη τών σχεδίων αύτών 

πιθανώς, τήν ήμέρα τής άποτυπώσεως τού καθολικού, κάποιος άπλοϊκός 

χωρικός νά είχε έπιστρώσει πάνω στήν 'Αγία Τράπεζα πλαστική ταπετσα¬ 

ρία, άπ’ αύτές πού απομιμούνται τά «νερά» τού ξύλου, ή — πιθανώτερον — 

σχεδιάζοντας ό σχεδιαστής νά είχε κατά νοΰν τις κινητές καί ξύλινες "Αγιες 

Τράπεζες (στρογγυλές ή τετράγίυνες) τών προύτων αιώνων τού Χριστιανι¬ 

σμού καί πριν ή 'Αγία Εκκλησία μας άποκτήση ΜΙ&γθ Τΐχυτη. 

Ή μή έξοικείωση τού συγγραφέα μέ τά άρχιτεκτονικά πράγματα είχε 

σάν άποτέλεσμα καί τήν εσφαλμένη χρήση ώρισμένων άρχιτεκτονικών όρων. 

Στή σ. 164 (πρβλ. καί είκ. 141), ό συγγραφεύς χαρακτηρίζει τρίκογχο μο- 

νόχωρο ναό τον "Αγιο Νικήτα στά Αούκια Μονοφατσίου, κι’ αύτό επειδή ό 

ναός έχει τρεις κόγχες στον άνατολικό τοίχο τού ιερού του “ δηλαδή πρόθεση, 

βήμα καί διακονικό. Τρίκογχος όμως καλείται ό ναός πού έχει δύο μεγάλες 

πλάγιες κόγχες 1 (αψίδες, χορούς), καθώς καί ή όμοιας κατασκευής αίθουσα, 

όπως π.χ. ήταν ή γνωστή έκείνη αίθουσα τών ανακτόρων τού Θεοφίλου2. ’Άς 

σημεΐίοθή οτι κανένας τρίκογχος μονόχοορος ναός (ξυλόστεγος, έπιπεδόστε- 

γος ή καμαροσκέπαστος) δεν είναι μέχρι σήμερα γνωστός στήν Κρήτη3, 

1. Για τον όρο και τήν χρήση του βλ. ’Α. Όρλάνδου, Ό Άγιος Δημήτριος 

τής Βαράσοβας. Συμβολή εις τούς μονόκλιτους τρικόγχους ναούς τής Ελλάδος, «’Αρχεΐον 

Βυζαντινών Μημείων τής Ελλάδος» Α', 1935, σσ. 105 - 120, Γ. Σωτηρίου, Χρι¬ 

στιανική καί Βυζαντινή Αρχαιολογία, Άθήναι 1942, σσ. 334 - 335, 433, 435, 439, 456, 

458 - 462, 463, 500. 

2. Ο. Ο ί ιώ ί ί γ ο « Π ΐ 5, ΟοηΙΐ'ΦαΙίοη η ΓόΙιιδβ δβδ Μοηιιιηβηΐδ Β^ζ&ηίίηδ 

οΐ Μβδίβν&ΐιχ ά’Ιί&Πθ. Αίΐιβηβδ 1971, σ. 71 όπου καί βιβλιογραφία. 

3. Για τά σπάνια παραδείγματα του ναοδομικοϋ αύτοΰ τύπου βλ. Δ. Βασίλειά- 

δη. Αί Έπιπεδόστεγοι Μεταβυζαντιναί Βασιλικαί τών Κυκλάδων, «Έπετηοίς Έται- 
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ενώ άντιθέτως οί τρουλλαίοι τρίκογχοι μονόχωροι ναοί δεν είναι σπάνιοι 

στή μεγαλόνησο '. 

Γιά τό παράθυρο τής άψίδος τού καθολικού τής Μονής Μυριοκεφάλων, 

γράφονται τα εξής : «Ό κομψός ούτος ναΐσκος φέρει, ώς καί αί παλαιοχρι- 

στιανικαι βασιλικαί τής Ελλάδος, εύρύχωρον ήμικυκλικήν αψίδα, έπί τής 

οποίας ανοίγεται φωτιστική θυρίς, εχουσα τρεις ισοϋψείς λοβούς» (σ, 76). 

’Από τό παραπάνω κείμενο βέβαια κανείς άρχιτέκτων δεν μπορεί νά κατα- 

λαβη τίποτα, ούτε καν εκείνος ό μέγας Χιράμ πού ή 'Αγία Γραφή χαρακτη¬ 

ρίζει «άνδρα σοφόν είδότα ποιήσαι... καί διανοείσθαι πάσαν διανόησιν» 2. 

Απ ό,τι όμους μπορούμε νά καταλάβουμε από τις δημοσιευόμενες φωτο¬ 

γραφίες τής διατριβής (πίν. 11, 12β καί 16α), τό παράθυρο αυτό κάποτε 

πρεπει νά ήταν τρίλοβο. Σήμερα, κάποιος προστατευόμένος τού άγιου Μο- 

δεστου επέχρισε τό μνημείο μέ πελεκητή σιμεντοκονία (άρτιφισιέλ) 

καί ταυτόχρονα φαίνεται ότι συμπλήρωσε τούς άμφικιονίσκους(ς) τού τρί¬ 

λοβου παραθύρου, μετατρέποντάς τους, σε τοιχίσκους. Στήν κρινόμενη δια- 

τριβή, φυσικά, τό παράθυρο σχεδιάστηκε λάθος (σ. 77, σχέδ. 6)· ή 

εναλλαγή τών τοιχίσκων καί τών άνοιγμάτων δεν έχει τίς? αναλογίες πού 

δείχνουν οί σχετικές φωτογραφίες (πίν. 11, 12β καί 16α). Άπαγε, όμως! 

Ίό θέμα μας δέν είναι ή λανθασμένη σχεδίαση. Τό θέμα μας είναι ότι από 

τα παραπανω διδασκομεθα, οτι τό περί ού ό λόγος τρίλοβο παράθυρο, πού 

κάθε λοβός του έχει διαστάσεις 25x 80 έκ. 3, ονομάζεται... φοκπστική 

θυρίς! Ή οποία φωτιστική θυρίς, άν καί θυρίς, έχει καί λοβούς τρεις!!! 

Θεωρώ προσβολή γιά τούς αναγνώστες τήν παράθεση βιβλιογραφίας ή καί 

τήν έπεξήγηση, γιά τό τί είναι φωτιστική θυρίς. Θά τούς θυμίσω όμως τό : 

« Αβυσσος άβυσσον επικαλείται εις φωνήν τών καταρρακτών σου, πάντες 

οι μετεωρισμοί σου καί τά κύματά σου έπ’ εμέ διήλθον» 4. 

Στις σσ. 77 (σχεδ. 6), 15/ (σχέδ. 8), 162 (σχέδ. 9), ό συγγραφεύς 

ρείας Κυκλαδικών Μελετών» Β', 1962, σ. 451 (είκ. 67), VI. Ρ 6 11ί ο ν ΐ 6, ΚονίΐΘ 

άθδ Μοηαιτωηίδ Ββΐφβιιχ δ&ηδ ΙΉίδίοϊΓβ δ» Ρβιιρίο 8ογΙ>θ, Βο.ο§τ&δ 1950, είκ. 

134, 673, 749, 750, Λ. Β β ΐ ο ο ο, Μοηυηιβηίαΐ &ηδ ΌβοοΓαϋνβ Λι-οΐιίΐβοΐιιρβ ΐη 

Μβδίβν&Ι 8βΓΐ>ΐ&. Ββθ£Γ3δ 19622, είκ. 151, Η. Ρ. Η ο δ δ ί η ο ί ί, ΕαΗγ Βγζ&ηΐίηο 

ΟΙιιίΓοΙιΟδ ίη Μ&οβδοηΐ& &ηδ 8οιιϋΐθηι 8οΗ)Ϊ3, Εοηδοη 1963, είκ. 108, Κ γ. Μί]&ίβν, 

Αρχιτεκτονική τής Μεσαιωνικής Βουλγαρίας (βουλγαρικά), Σόφια 1965, είκ. 259 - 262. 

1. α. ΟθγοΙλ, Μοηιπτιβηίί Υβηβΐί ηθ1ΓΙδο1& δϊ ΟβΙει, νοί. II, Υβηοζί& 

1908, είκ. 201, 295, 297, 299, 301, 302, 303, Κ. Α α σ σ ι θ ι ω τ ά κ η, Κυριαρχοΰν- 

τες τύποι χριστιανικών ναών άπό τον 12 αιώνα καί εντεύθεν στήν Δυτική Κρήτη, «Κρη¬ 

τικά Χρονικά» ΙΕ -ΙΑ , 1963, σσ. 187, 188, 190, 192. Τρίκογχοι μονόχωροι ναοί μέ 

τροϋλλο, βρίσκονται όμως σ’ όλο τον χριστιανικό κόσμο. 

2. Β' Παραλειπομένων, β', 13 - 14. 

3. Οί διαστάσεις κατά προσέγγίσίν, φωτογραμμετρικά. 

4. Ψαλμός μα', 8. 
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χρησιμοποιεί τον δρο «καμάρα», άντί του όρθοΰ «έγκάρσιο ένισχυτικο τόξο» ψ!. 

ή «σφενδόνιο» ι. Άλλου, χρησιμοποιείται ό ίδιος δρος — «καμάρα»—για 

νά δηλώση τις άντυγες των τόξων μιας τοξοστοιχίας (σ. 131, σχεδ. 7). 

Στη σ. 78, ό συγγραφεύς γράφει : «Εις έκάστην των μακρών π?;ευρών 

τής προσθήκης ταύτης ανοίγεται άνά έν τυφλόν τόξον» (πρβλ. και σ. 1β2), · 

άντί του όρθοΰ «τυφλά άψιδώματα». Άντιθέτως ό συγγραφεύς ονομάζει 

«τυφλά άψιδώματα (έν είδει μικρών κογχών)», τις κόγχες 2 ή και κογχαρια 3 4 

πού ανοίγονται στον άνατολικό τοίχο τών πλαγίων κεραιών του καθολικού | 

τής Μονής Μυριοκεφάλων (σ. 79, πίν. 14, 15). Τό ότι τα κογχαρια αυτα 

είναι βέβαια κόγχες, πού μάλιστα αντικατέστησαν τις κόγχες προθεσεως ΐ 

καί διακονικού στούς ναούς του τύπου τών ελευθέρων σταυρών, αποδεικνυ- 

εται άπό τό πλήθος τών ναών τού τύπου αύτοΰ, πού δταν στον κυρίως χώρο 

τού ιερού καί δίπλα στην κύρια αψίδα δεν έχουν τις κόγχες προθεσεως 

καί διακονικού, τις έχουν στον άνατολικό τοίχο τών πλάγιο»·* κεραιών ’, 

δπως άλλωστε συμβαίνει καί στον ναό τού Αγίου Παύλου Σφακιων, που 

ό συγγραφεύς εξετάζει (σσ. 47 - 48, σχέδ. 5), και τού οποίου οι κόγχες ονο¬ 

μάζονται πάλι «άψιδώματα» (σ. 79). 

Στη σ. 130, ό συγγραφεύς άναφερόμενος στο καθολικό τής Μονής τού 

Προφήτου Ήλιού Ρουστίκων, γράφει : «Τό σχήμα τής άψίδος εξωτερικώς 

μέν είναι πολυγωνικόν, έσωτερικώς δέ πεταλοειδές» (πρβλ. και σ. 132). 

Τό σχήμα τής άψίδος του καθολικού δμο^ς, δεν είναι «πεταλομορφο» 5 ή 
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«πεταλόσχημο» 1 (καί δχι «πεταλοειδές))), άλλ’ απολύτως ήμικυκλικό, απ’ 

ο,τι βέβαια οί μικρές γεωμετρικές γνώσεις τού αρχιτέκτονα πού έχω, μού 

επιτρέπουν νά κρίνω. 

Για τό κωδωνοστάσιο τού ναΐσκου τής Παναγίας τής Κεράς, ό συγγρα- 

φεύς γράφει δτι «είναι έξειργασμένον μετά πολλής πράγματι υπομονής καί 

λίαν λεπτολόγου χαρακτικής τέχνης» (σ. 183). Φοβάμαι δτι ό συγγραφεύς 

ή δέν ξέρει τί είναι χαρακτική τέχνη — αν είναι δμως ποτέ δυνατόν! — ή 

κάνει μιά αύθαίρετη, αλλά καί άτυχη αλλαγή, καθιερωμένων — ακόμα καί 

νομικούς—όρων. Θέλω καί σχεδόν πρέπει νά πιστέψω τό δεύτερο- ή κατά 

Τερτυλλιανόν, ΟΓβάο ςυΐα έώδΐιιΜιιηι. 

Αδόκιμοι, ατυχείς, εξεζητημένοι, ασαφείς ή πεπλανημένοι, κι’ οπωσ¬ 

δήποτε μή καθιερωμένοι, καί οί όροι : «Κυκλοτερή άψίδα» (σ. 76, πρβλ. 

και σ. 160), άντί τού ορθού ήμικυκλική άψίδα. «'Η άμφίρρυτος (άμ,φικλινής) 

στέγη» (σ. 130) καί «αμφικλινής (δίρρυτος) στέγη» (σ. 80), άντί τού τόσο 

άπλού δίκλινης ή δίρριχτη στέγη. «Δίσωμος 2 ναός» (σσ. 168, 169), άντί 

τού δίδυμος ή δίκλιτος. Καθώς καί τά «κιονοστοιχίαι, έκ δύο πεσσών καί 

δύο κιόνων έκάστη»! (σ. 132), «τρίδυμον παραθυρίδιον» (σ.?76 δίς), «παρα- 

θυριδιον» (σσ. 76, 130, 160), «είκονοστασίδιον» (πίν. 12α), «σχεδόν μονό- 

κλιτον οικοδόμημα» (σ. 76) κ.ο.κ. 

Αλλα καί στούς χαρακτηρισμούς του, ό συγγραφεύς, δείχνει τις άδυνα- 

1. Για τον δρο βλ. Α. ’Ορλάνδου, Σφενδόνιον, ΕΕΒΣ ΚΗ', 1958, σσ. 

401 - 405. 
2- «Κόγχες» τις ονομάζει π.χ. 6 καθηγητής Π. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς, ένθ 

άνωτ., σ. 47. 
3. «Κογχάρια», καί δχι βεβαίως τυφλά άψιδώματα, τά ονομάζει και ό άκαδημαϊ- 

κός Ά. Ό ρ λ ά ν δ ο ς (βλ. Οί Μεταβυζαντινοί Ναοί τής Πάρου, «Αρχεΐον Βυζαντι¬ 

νοί Μνημείων τής Ελλάδος» Θ', 1961, σσ. 152 - 153), πού τά θεωρεί «ύποδηλουντα 

την αυτόθι τέλεσιν χωριστής λειτουργίας». 

4. "Αγιος Βασίλειος στη Γέφυρα τής "Αρτας, "Αγιος Ιωάννης ο Θεολογος στο 

Σαγκρί Νάξου, Παναγιά στο Καινούργιο Πάρου, ναός Πβ^ΗΐΙθ και ναός 4 β£'1ΐ(1β1)3.5ΐι 

Μικράς Ασίας, Παρεκκλήσιον Ν° 27 στο ΟόΓβΤϊϊβ τής Μικράς Ασίας, καί πολλοί βυ¬ 

ζαντινοί καί νορμανδικοί ναοί της Σικελίας καί Κάτω Ιταλίας : 8. Οΐον&ηηΐ Λ'βοοίΐϊο 

στο Βίνο^ηϊ του δίϊΐο, δ&η Μϊοίΐθΐο κοντά στην ΑΚ&νΐΙΙδ, 8. ΑηόΓββ κοντά στην Ρΐ&ζζβ 

Αππβϊ'ίπα, 8. Νίοοίό 1& ΕΜίπα στή 8οίαοο8 κ.ο.κ. 

5. Γιά τό ορθό τοϋ ορού καί τη χρήση του στά ελληνικά βλ. Α. Ορλάνδου, 

Τό πεταλόμορφον τόξον έν τή βυζαντινή Έλλάδι, ΕΕΒΣ ΙΑ', 1935, σσ. 411 - 415, Ε υ σ τ. 

Στίκα, 'Ο ναός τών Αγίων Ασωμάτων «Θησείου», «Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιο¬ 

λογικής Εταιρείας» Α', 1959, σσ. 119-120, Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί 

Βυζαντινή Αρχαιολογία, Αθήναι 1942, σσ. 412, 438, 439, Γ. Δημητροκαλλ η, 

Οί Σταυροειδείς Εγγεγραμμένοι Ναοί τής Μικράς Ασίας, «Μικρασιατικά Χρονικά» 

ΙΓ', 1967, σσ. 103, 130, 134, 149, 163. Γιά τό τί άκριβώς είναι τό πεταλόμορφο τόξο 

καί ποιες οί παραλλαγές του βλ. Α. Α 1 ρ α § ο Ν ο ν ο 11 ο, Εδ Β«δϊ1ίθ3 <ϋ Τ&η&ειΙ. 

ηοΐΐο Ζ&η§ΚβζαΓ (Απηθηί3 ΜβπΦοηαΙβ) θ Π ΡροΕΙβΓηδ δβΙΓΑτοο ΟΗΓβρ858&Ιο ηβΐ- 

ΓΑώίΕιΙο δθ1ΓΑΓθ1ιίίβΜιΐΓ& ΡΓοίοοπδΙΐ&η» Αηηβηπ, «Αίίί <Μ II0 Οοη^Γβδδο Ναζίο- 

ηαΐβ άί Λι-οΕβοΙο^ί» Οΐδί,ϊ&ηα, Μ&ίβΓΑ-Τ&Γ&ηίο-Ρο^ίΑ, 25 - 31.5.1969», Ηοιηα 

19;1, σσ. 59 - 79, δπου στήν πλούσια προγενέστερη βιβλιογραφία πρέπει νά προστε¬ 

θούν καί οί εργασίες τών Ε β ΐ ο β 5 I ο γ Β. Η ο 11 & η ά, Τΐιβ Οπ^ίη οί ΙΕ© Ιϊοιββ- 

βΐιοβ ΑγοΕ ϊη δρ&ίη, «Αιηοποδη .ΤοαΓη&Ι οί ΑροΕαοοΙο^ν» ΧΧΙΓ, 1918, σσ. 378 - 398, 

Ο. Ο. Κ ϊ η £, Α ΝοΙβ οη Βίο δο-οΜΙοά Ηογ56-8Εοο ΑΓοΕΐίοοέιΐΓθ οί δραΐη, «Αιηο- 

πο&η .ΙοαπιΜ οί ΑΓοΙι&οοΙο^γ» XX, 1916, σσ. 407 - 416 καί Ε. Τ. Ό α \ν β ] θ, ΤΕο 

Αρρ63Ρ&ηοβ οί ΙΕ© Ηοι·δβδΕοο ΑγοΕ ίη λν'οδίβπι Ευτορο, «Αιηοτϊοδη .ίοιιπιοί οί Αγ- 

οΕαβο1ο§γ» XXVI, 1922, σσ. 316-331. 

1. Γιά τή χρήση τοϋ δρου στήν εκκλησιαστική αρχιτεκτονική βλ. Γ. Σωτηρίου, 

ενθ’ άνωτ., σ. 385, Γ. Δημητροκάλλη, Ινθ’ άνωτ., σσ. 134, 160, 161. Γιά τή 

χρήση τοϋ δρου στήν λαϊκή αρχιτεκτονική βλ. Έ. Λειμώνα-Τρεμπέ λ α, Πετα- 

λόσχημοι Ανεμόμυλοι Κρήτης - Καρπάθου, «Ζυγός», τεΰχ. Β'/1973, σσ. 53 - 67, Ν. 

Μουτσοπούλου, Κάρπαθος. Σημειώσεις ιστορικής τοπογραφίας καί άρχαιολογίας, 

«Επιστημονική Έπετηρίς Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ¬ 

σαλονίκης (Τμήμα αρχιτεκτόνων)» Ζ', 1978, σσ. 190, 427. 

2. Ό δρος «δίσωμος» (λατινικά ΒΐδΟΗΐΐΐδ) είναι γνωστό δτι χρησιμοποιείται κυ¬ 

ρίως σέ τάφους, σχετ. βλ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, ενθ’ άνωτ., σ. 38. Α ν τ. Μ η λ ι α ρ ά- 

κ η, Κίμωλος, «Κιμωλιακά» Α', 1970, σ. 15, Γ. Δ η μ η τ ρ ο κ ά λ λ η, Οί Δίκογχοι 
Χριστιανικοί Ναοί, Αθήναι 1976, σσ. 407. 415. 
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μίες του. Στή σ. 76 π.χ. περιγράφόντας το καθολικό της Μονής Μυριοκεφά- 

λων. γράφει : «Ό τροΰλλος του ναοΰ είναι βαρύς καί κυλινδρικός». Λίγο 

όμο^ς παραπάνω, έχει γραφή : «Έπι του ύψηλοΰ αύτοΰ τυμπάνου» {σ. 75), 

πράγμα πού επαναλαμβάνεται καί λίγο παρακάτω : «Ό κυλινδρικός τροΰλ¬ 

λος του ναού φέρει υψηλόν τύμπανον» (σελ. 80). Πώς τώρα ένας τροΰλλος 

μέ «υψηλόν τύμπανον», είναι δυνατόν νά χαρακτηρίζεται καί «βαρύς» (—χα¬ 

μηλός) ή ομολογώ ότι τά πτωχά φαιοκύτταρα τής κρανιακής μου κάψης 

είναι άδύνατον νά διανοηθοΰν. 

"Ενας από τούς ναούς πού μελέτησε ο κ. Άντουράκης, ό ναός του Αγίου 

Αντωνίου Ρουστίκων, είναι δίκογχος. Ή άνακάλυψίς του, αναμφισβήτητη 

συμβολή στην έπιστήμη, είναι πολύτιμη. Άπο τον ένα αυτό ναό όμως ξεκι¬ 

νώντας, νομίζω ότι δεν υπήρχε λόγος νά γράψη τό κεφάλαιο : «Παρατηρή¬ 

σεις περί τοΰ ναοΰ τοΰ Άγιου Αντωνίου καί εν γένει περί τών μονόκλιτων 

δικόγχινν ναών» (σσ. 166-171). Έάν ό κ. Άντουράκης είχε άνακαλύψει 

μιά δεκάδα τέτοιων ναών, σέ διαφορετικές περιοχές καί μάλιστα καί έκτος 

Ελλάδος, τότε τό προσφερόμενο υλικό ίσως τοΰ έπέτρεπε νά τό κάνη* άλλά 

ό ένας ναός, πώς είναι δυνατόν νά στηρίξει υποθέσεις καί θεωρίες; Αυτός 

είναι άλλωστε καί ό λόγος για τον οποίο όσα έγραψε περί δικόγχων είναι 

εσφαλμένα, ασαφή, αβέβαια καί αντιφατικά. Βέβαια ό κ. Άντουράκης παρα¬ 

πέμπει στο έργο μου «Οί Δίκογχοι Χριστιανικοί Ναοί» (σσ. 163, 168, 170, 

171). άλλά τό βιβλίο μου αυτό, πού μόλις λίγους μήνες — μήπως καί εβδο¬ 

μάδες; — είχε κυκλοφορήσει προ τής διατριβής του, είναι κάτι περισσότερο 

από βέβαιο ότι δέν είχε προλάβει νά τό μελετήση καί νά τό άποδελτιώση. 

Έάν ό συγγραφεύς τό είχε κάνει, δέν θά έγραφε π.χ. ότι «Είναι βέβαιον 

ότι μονόχωροι δίκογχοι ναοί απαντούν εις τον άνατολικόν ορθόδοξον κόσμον 

ήδη από τής μέσης βυζαντινής περιόδου, ως επί παραδείγματος εις Μ. 

Ασίαν (Γαλατίαν, Λαοδικείαν (δίο), Καππαδοκίαν), Κύπρον, Κρήτην κ.ά.» 1 2 

1. Γιά τή χρήση τοΰ ορού «βαρύς» {=χαμηλός) στήν εκκλησιαστική αρχιτεκτο¬ 

νική, βλ. Γ. Σωτηρίου, ένθ’ άνωτ., σσ. 498, 502, Κ· Καλό κύρη, Έρευναι 

Χριστιανικών Μνημείων εις τάς νήσους Νάξον, Αμοργόν καί Λέσβον, «Έπετηρίς Θεο- 

λογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών» (1958 - 60), σ. 14 (ανατύπου), X. Μ π ο υ- 

ρ α - Ά. Κ α λ ο γ ε ρ ο π ο ύ λ ο υ - Ρ. Ά ν δ ρ ε ά δ η, Εκκλησίες τής Αττικής, Ά- 

θήναι 1969, σ. 290. Γιά τήν ίδια χρήση τοΰ όρου στήν αρχαία ελληνική άρχιτεκτονική, 

βλ. προχείρως Χρ. Τσούντα, 'Ιστορία τής Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης, Άθήναι 

1928, σσ. 81, 177. 

2. Τά ίδια περίπου γράφονται καί στή σ. 167 : «ώς καί κατωτέρω αναπτύσσομεν, 

αί διπλαΐ αψίδες τών μονοχώρων ναών προέρχονται κυρίως έκ Μικράς Ασίας καί δή καί 

άπο τής μέσης Βυζαντινής περιόδου (9ος αιών κ.έ.)», πού δυστυχώς επαναλαμβάνεται 

καί στα Επιλεγόμενα (— Συμπεράσματα) τής διδακτορικής διατριβής : «Ή τοιαυτη 

κατασκευή είναι έξωκρητικής (Ανατολικής) προελεύσεως, έμφανιζομένη ήδη από τοΰ 

9ου αιώνας» (σ. 187). 

22 - 5 -1979 
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(σ. 170), διότι θά ήξερε ότι ώρισμένοι δίκογχοι ναοί τής Μικράς Ασίας, 

ανάγονται σέ παλαιοχριστιανικούς χρόνους *. Δέν θά έγραφε ότι οί δίκογχοι 

ναοί «διεδόθησαν, όμοΰ μετά τής Βυζαντινής Τέχνης, είς τά μοναστικά κέν¬ 

τρα τής Κάτο^ Ιταλίας» (σ. 170), διότι θά ήξερε ότι δίκογχος ναός τής Ιτα¬ 

λίας ανάγεται στον Ε' αιώνα2, ενώ (ορισμένοι άλλοι είναι λίγο μεταγενέ¬ 

στεροι. Τέλος δέν θά προσέθετε — καί μάλιστα στά Επιλεγόμενα (—Συμ¬ 

περάσματα) τής διδακτορικής διατριβής — οτι «Ό ναός τοΰ Αγίου Αντω¬ 

νίου τών Ρουστίκων ενέχει ιδιαιτέραν σημασίαν κυρίως άπο άρχιτεκτονικής 

άπόψεως. Ουτος τυγχάνει μονόκλιτον δίκογχον (μετά δύο κογχών ίεροΰ) 

κτίσμα, έκ τών άρχαιοτέρων καί σπανιωτέρων δειγμάτων τοΰ είδους τούτου 

τής βυζαντινής άρχιτεκτονικής έν Κρήτη» (σ. 187), διότι θά ήξερε ότι ό 

Άγιος Αντώνιος Ρουστίκων, πού ό ίδιος χρονολογεί μεταξύ ΙΑ' καί ΙΓ' 

αί. (σ. 171), είναι μεταγενέστερος πολλών δικόγχων ναών, πού είναι άπό- 

λυτα βέβαιο ότι ανάγονται στην α' χιλιετηρίδα* θά ήξερε επίσης οτι μεταξύ 

τών δικόγχων ό μονόχωρος δρομικός (μονόκλιτος) ναός είναι στατιστικούς 

γνωστό ότι είναι, όχι 6 σπανιώτερος, άλλά ό κοινότερος ναοδομικός τύπος 3 *. 

Άλλά στο θέμα τών δικόγχων ναών, θά πρέπει νά θίξω ?καί ένα θέμα 

ηθικής τάξεως. 'Ο συγγραφεύς γράφει : «Καί ό ναός λοιπόν τοΰ Αγίου 

Αντωνίου, ακολουθών ασφαλώς άρχαιοτέραν τής Φραγκοκρατίας ανατο¬ 

λικήν παράδοσιν, κατεσκευάσθη έξ αρχής δίκογχος καί μάλιστα μόνον διά 

τούς σκοπούς τής ορθοδόξου λατρείας, καθ’ ημάς δέ διά τε τήν Θ. Ευχαρι¬ 

στίαν καί τάς νεκρικάς χρήσεις» (σελ. 170). 

Άλλ’ ώ πέπον Άντουράκη! ’Όχι καθ’ υμάς, άλλά καθ’ ημάς! 

Αύτό πού εσείς, τόσο σύντομα, μ’ ένα «καθ’ ημάς» νομίζετε οτι άποδει- 

κνύετε, εγώ χρειάστηκα ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο βιβλίο μου, γιά ν’ απο¬ 

δείξω 5 καί φυσικά μέ παραδείγματα, μέ πηγές, μέ βιβλιογραφία. Καί έπειδή 

1. Γ. Δημητροκάλλη, Οί Δίκογχοι Χριστιανικοί Ναοί, Άθήναι 1976, 

σσ. 26 - 28. 

2. Γ. Δημητροκάλλη, ένθ’ άνωτ., σσ. 272- 270. 

ο. Γ. Δημητροκάλλη, ένθ’ άνωτ., σσ. 361 - 363. Τό κάπως περίεργο φρα¬ 

στικό σχήμα «Ούτος (ό ναός τοΰ Αγίου Αντωνίου) τυγχάνει. . . έκ τών αρχαιότε¬ 

ρων καί σπανιωτέρων δειγμάτων τοΰ είδους τούτου τής βυζαντινής αρχιτεκτονικής έν Κρή¬ 

τη», μπορεί ί'σοις νά θεωρηθή 6τι άναφέρεται μ,όνο στους δίκογχους ναούς τής κρητικής 

βυζαντινής άρχιτεκτονικής. Τότε βέβαια ό Άγιος Αντώνιος μπορεί νά είναι ό άρχαιότερος 

τών δύο δικόγχων ναών τής Κρήτης πού ό κ. Άντουράκης αναφέρει* άλλά πάλι δέν μπορεί 

νά είναι ό σπανιώτερος, γιατί καί ό άλλος ναός πού άναφέρεται, ό Άγιος Αντώνιος στο 

χωριό Ράφτη τής έπαρχίας Καινούργιου (γνωστός ήδη άπο τήν εποχή τοΰ ΟβΓοΙίΐ}, είναι 

άκριβώς τοΰ ίδιου ναοδομίκου τύπου. 

4. Μέ τήν έννοια πού βρίσκουμε τή λέξη στήν Ησιόδου Θεογονία, 544, 560, καί 

τήν ψευδοησιόδειο Ασπίδα Ήρακλέους, 350, 357 καί όχι εκείνη, μέ τήν οποία τήν βρί¬ 

σκουμε στήν 'Ομήρου Ίλιάδα, Β 235. 

5. Γ. Δημητροκάλλη, ένθ’ άνωτ., σσ. 353 - 360. 

Έτιετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ' 29 
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δεν θά ήθελα νά. άφήσω απορίες στους άναγνώστες μου, επαναλαμβάνω δσα 

έγραψα—και φυσικά είχατε διαβάσει1 — στήν αρχή του κεφαλαίου αύτοΰ : 

«Για δύο άπο τούς δίκογχους ναούς μάς είναι γνωστό δτι χτίστηκαν μέ 

διπλό λειτουργικό χαρακτήρα, δχι δμως για δύο δόγματα ή για δύο αγίους. 

Χτίστηκαν για τούς νεκρούς καί τούς ζο^ντανούς, για την Εύχαριστία καί 

την νεκρώσιμη (ή επιμνημόσυνη) ακολουθία»2. 

Παραπλήσια είναι καί τά γραφόμενα υπό του συγγραφέως καί στη 

σ. 163 (πρβλ. καί σ. 187) : «'Η έτέρα κόγχη έξυπηρέτει άλλους σκοπούς, 

πιθανώς δέ νεκρικούς, δεδομένου ότι παρά τον ναόν τούτο ύπηρχεν άνέκα- 

θεν νεκροταφεΐον. Ούτως, ή μία κόγχη του έν λόγω ναού θά έχρησιμοποιεΐτο 

διά τούς ζώντας (Θεία Εύχαριστία), ενώ ή άλλη διά τούς νεκρούς (ήτοι διά 

τάς νεκρώσιμους καί έπιμνημοσύνους ακολουθίας)». Στο σημείο αύτό ό 

συγγραφεύς, βάνοντας υποσημείωση, προσθέτει : «Πρβλ. Γ. Δημητροκάλλη, 

Δίκογχοι Χριστιανικοί Ναοί, Άθήναι 1976, σελ. 353 - 360, ένθα άποδει- 

κνύεται οτι πολλοί δίκογχοι ναοί είχον νεκρικήν ή νεκρολατρικήν χρήσιν». 

Άλλ’ ή ύποσημείθ)σίς σας, κ. Άντουράκη, «εκ τού πονηρού εστιν»! 

Άπδ τις σελίδες τού βιβλίου μου, στις όποιες παραπέμπετε, αντλήσατε δύο 

πράγματα : 1) δτι σέ δύο δίκογχους ναούς, οί δύο κόγχες αποδεδειγμένα 

ήταν γιά δύο χρήσεις (Θεία Εύχαριστία καί νεκρώσιμη ή επιμνημόσυνη 

άκολουθία), 2) δτι πολλοί άλλοι δίκογχοι ναοί είχαν νεκρική ή νεκρολατρική 

χρήση. Καί ερωτώ : Άπο τά δύο αύτά στοιχεία πού παίρνετε καί πού χρη¬ 

σιμοποιείτε, γιατί μοΰ αποδίδετε μόνο τό έ'να (β), άφήνοντας τό άλλο (α) 

νά φαίνεται σάν δική σας ανακάλυψη, δικό σας συμπέρασμα, δικός σας συλ¬ 

λογισμός; Καί πώς αύτό, τό ξένης πατρότητος συμπέρασμα, τό βάζετε στά 

«Επιλεγόμενα» (= Συμπεράσματα) τής διδακτορικής σας διατριβής, δπου 

επαναλαμβάνετε : «Ούτο^ς, ή μία κόγχη αύτού, ήτοι ή φέρουσα τήν 'Αγίαν 

Τράπεζαν, θά άπετέλει τό κυρίως ιερόν τού ναού, ένθα έτελείτο ή Θεία Εύ- 

χαριστία. 'Η έτέρα δέ κόγχη αύτοΰ—ή άνευ 'Αγίας Τραπέζης — θά έχρη- 

σιμοποιείτο διά τάς νεκρώσιμους ή έπιμνημοσύνους άκολουθίας» (Συμπέρα¬ 

σμα 11ον, σ. 187). Φοβάμαι οτι θά πρέπει νά σάς θυμίσω τό Καλοκύρειον 

«Έφώνησε πέρδιξ (καί) συνήγαγεν ά ούκ έτεκεν» (Ιερεμίας, ιζ', 11). 

Στον τομέα τής βιβλιογραφίας, οί αδυναμίες τής διατριβής είναι επίσης 

μεγάλες. Στις «Παρατηρήσεις περί τού ναού τού 'Αγίου Αντωνίου καί έν 

γένει περί των μονόκλιτων δικόγχων ναών» (σσ. 166 -171), ό συγγραφεύς 

άναπτύσσει θέσεις καί υποθέσεις γύρω άπο τούς δίκογχους, χωρίς χρήση 

1. Τήν αδιάσειστη απόδειξη δτι ό κ. Άντουράκης είχε πράγματι διαβάσει τήν σε¬ 

λίδα 353 τοΰ βιβλίου μου, τήν παρέχει ό ίδιος σέ άλλο σημείο τής κρινόμενης διατριβής 

του (σελ. 163, ύποσ. 6), οπού σ’ αυτήν ακριβώς τήν έπίμαχο σελίδα 353 καί παραπέμπει. 

2. Γ. Δ η μ η τ ο ο κ ά λ λ η, έ'νθ’ άνωτ., σ. 353. 
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και μνεία τής τοσο σπουδαίας βιβλιογραφίας, έξω από τις εργασίες τών Π. 

Βοκοτόπουλου, Γ. Δημητροκάλλη καί Ν. Δρανδάκη. Γιά τις εργασίες τών 

Μθπιηβθ, Βπιίαΐΐδ, ΕπΙαγΙ, Αγιι, (1β Αη^θΐίδ ΤΟδδαί, ΚΕα1ρ&Ε1ιο1ΐ]αη, 

ΜίΓ&ΒθΙΙα ΒοΒθγΗ, ΤΓοηίϊ, Εγίοβ, Βασιλειάδη καί Κουμανούδη, ούτε λέξη 

Στη σ. 127 (ύποσ. 50), ό συγγραφεύς γράφει : «Άτυχώς περί τών 

μεταβυζαντινών κο^δωνοστασίων ού μόνον τής Κρήτης, άλλα καί τής λοι¬ 

πής Ελλάδος δεν υπάρχει, καθ’ οσον τούλάχιστον γνωρίζομεν, ειδική μελέτη, 

η όποια ομολογουμένως θά ήτο χρήσιμος. Άξιόλογον έργασίαν «Περί τής 

μορφής και εξελιξεως τών βυζαντινών Κωδωνοστασίων» συνέγραψεν ή άεί- 

μνηστος Χαρ. Ν. Μπαρλα, ’Αθήναι 1959». Κατ’ άρχήν θά πρέπει νά παρα- 

τηρηθή οτι ή εργασία τής X. Μπάρλα, διαιρείται άπ’ τήν ίδια, σέ δύο μέρη : 

Α' Βυζαντινά Κωδωνοστάσια (σελ. 9 κέξ.), Β' Μεταβυζαντινά Κωδωνοστά¬ 

σια (σελ. 46 κέξ.). Έκτος όμως αύτού υπάρχουν πλήθος μελέτες,, πού 3(1 

Εοο ή οχι, άσχολοΰνται μέ τά μεταβυζαντινά κωδωνοστάσια τής Έ?Αάδος 2. 

Τό βιβλίο τού κ. Άντουράκη είναι διδακτορική διατριβή, ίσως οχι πολύ 

καλή. Ό ίδιος ίσως πιστεύει οτι είναι καί επιστημονικός άθλος, άλλ’ εγώ 

θα συμφωνήσω μαζί του, μόνο άν τό λάμδα τής λέξεως μετατεθή στήν αρχή 

της. Άλλα τήν εύθύνη τού λάθους δεν τήν έχει μόνο ό κ. Άντουράκης, τήν 

έχει καί ή Θεολογική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών* οχι μόνο γιατί 

ένέκρινε μια μέ τόσα λάθη διατριβή, άλλα καί γιατί άπο τήν έποχή τοΰ με¬ 

γάλου έκείνου Γε(οργίου Σωτηρίου έχει άφήσει την τόσο σπουδαία έδρα 

τής Χριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας καί Επιγραφικής χ<ορίς 

καθηγητή, άν καί πολλοί οί σπουδαίοι επιστήμονες πού θά μπορούσαν νά 

1. Αναλυτικά γιά τις θέσεις τών επιστημόνων αυτών βλ. Γ. Δ η μ η τ ρ ο κ ά λ λ η, 

ένθ’ άνωτ., σσ. 371 - 383. 

2. Δ. Β α σ ι λ ε ι ά δ η, Αί Έπιπεδόστεγοι Μεταβυζαντινάί Βασιλικαί τών Κυ¬ 

κλάδων, «Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών» Β', 1962, σσ. 319 - 658, οπού 

πολυσέλιδο κεφάλαιο γιά τά κωδωνοστάσια (σσ. 606 - 634), ’Α. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Οί 

Μεταβυζαντινοί Ναοί της Πάρου, «’Αρχεϊον Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος» Θ', 

1961, οπού καί κεφάλαιον περί τών κωδωνοστασίων (σσ. 160 - 165), Δ. Ζ ή β α, Τά 

Ζακυνθινά Κωδωνοστάσια. Συμβολή εις τήν μελέτην τών μνημείων της Επτάνησου, 

«Αιξωνη», τεΰχ. Γ, 1953, σσ. 77 - 86, τοΰ αύτοΰ, 'Η Αρχιτεκτονική της Ζα¬ 

κύνθου, από τον ΙΤ' μέχρι τον ΙΘ' αιώνα, Άθήναι 1970, δπου ολόκληρο κεφάλαιο γιά 

τά κωδωνοστάσια (σσ. 141-154), ’Γ. Κουμανούδη, Τό καμπαναριό τοΰ 'Άη- 

Βησσάριου στή Νέα Φιλιππιάδα, «Ζυγός», Η', 1965, σελ. 48 - 54, τοΰ αύτοΰ, 

Κερκυραϊκά Καμπαναριά, «Ζυγός» Ζ', 1966, σσ. 36- 52, Ν. Μουτσοπούλου! 

Οί Εκκλησίες τοΰ Νομού Πέλλης, Θεσσαλονίκη 1973, σσ. 100 - 104, 426 - 431, Κ. 

Αργυρού- Σ π. Α ε υ κ ο κ ο ι λ ο υ - Μ. Φ ί λ ι π π α, Ή αρχιτεκτονική τής Λευ- 

κάδος, «Έπετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών» Α', 1971, σσ. 269 - 273, Π. Ρ ο ν- 

τογιάννη, Ή Χριστιανική Τέχνη στή Λευκάδα, «Έπετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών 
Μελετών» Γ', 1973, σσ. 11 - 15, 508 - 515 κ.ο.κ. 
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την είχαν καταλάβει. Έτσι ό κ. Άντουράκης δούλεψε μόνος, άβοήθητος, 

ορφανός. Άς ελπίσουμε οτι στο μέλλον δεν θά εμφανιστούν κι’ άλλες διατρι¬ 

βές της Θεολογικης Σχολής, όμοιες ή παρόμοιες, στον γνωστικό αυτό τομέα. 

Τελειώνοντας την όμολογουμένως κάπως σκληρή βιβλιοκρισία μου πρέ¬ 

πει νά παραδεχτώ ότι δεν είναι πλήρης. Τά όσα σημείωσα είναι ά π λ ώ ς 

σταχυολογήματα των λαθών πού υπάρχουν στον αρχιτε¬ 

κτονικό τομέα της διατριβής. Άλλ’ όποοσδήποτε ελπίζω ότι ό κ. Άντουράκης, 

6 όποιος όπως σημείωσα είναι καί θεολόγος, όχι μόνο θά θυμηθή τό «ό δέ 

μισών ελέγχους άφρων» αλλά καί θά προσπαθήση νά άνασυνταχθή, νά 

άνανεωθή καί νά προχωρήση, διότι, άλλωστε, τό σύνολο τού έργου του καί 

κυρίως τών σπουδών καί τών προσπαθειών του πολλά υπόσχονται* ΙοΤογ 

οπιηίθ. νΐηοϋ ίιηρΓοΒπδ 2. 

Πανεπιστημιον Θεσσαλονίκης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ 

1. Παροιμίαι, ιβ', 1. 

2. Βιργιλίου, Γεωργικά, I, 144- 145. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

Π αν αγ. Κ. Χρηστό υ, 1 Ελληνική Πατρολογία, τόμος Α' Εισαγωγή. Πατριαρχικόν 

"Ιδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1976, 8°, σσ. 400. 

Ό καθηγητής κ. Χρήστου, έπί πολλά έτη διδάξας εις την Θεολογικήν Σχολήν του 

Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης, καί έκτος αυτής ευρισκόμενος διά λόγους άσχέτους 

πρός τήν έπιστήμην, άνέδειξε σειράν μαθητών είς διαφόρους κλάδους και έδημοσίευσε καί 

ό ΐδιος, συνεργασία αύτών ή μόνος, πολυαρίθμους τόμους μελετών καί κειμένων, έν οίς 

καί τά έργα τοϋ Γρηγορίου Παλαμά. Τό νέον βιβλίον «Χριστιανική Γραμμαλοτογία, 2» 

είναι καρπός τής ιδίας του αναστροφής προς τά κείμενα τών Πατέρων καί έγράφη ώς εισα¬ 

γωγή τών τόμων οί όποιοι θ’ άκολουθήσουν. Έκδίδεται δέ υπό τοϋ λαμπρού έν Θεσσαλο¬ 

νίκη Τδρύματος τών Πατερικών Μελετών. 

Βεβαίως ή μελέτη τών Ελλήνων Πατέρων τής Εκκλησίας κατά?τούς χρόνους μας 

είδε πολλά βιβλία, μελέτας, εκδόσεις καί ανατυπώσεις κειμένων, συνθετικάς καί επί μέρους 

εργασίας, άνακοινώσεις είς συνέδρια, διδακτορικάς διατριβάς (ώς ή εξαίρετος τοϋ Παναγ. 

Γ. Νικολοπούλου περί Ίωάννου Χρυσοστόμου 1973) καί δή άπησχόλησε πολυαρίθμους 

ξένους. Επομένως καί αί συμβολαί τών Ελλήνων μελετητών καί δή τών καθηγητών τοϋ 

μαθήματος τής Πατρολογίας είναι εύπρόσδεκτοι, ώς είσάγουσαι τό παρ’ ήμϊν κοινόν είς 

τά προβλήματα του κλάδου, είς τήν μεγάλην σημασίαν του έργου τών Πατέρων, καί, διά 

τά καθ ημάς, ώς πλουτίζουσαι τμήμα τής Βυζαντινής Φιλολογίας συμπϊπτον πρός τήν 

έπιστήμην αυτήν. "Οταν δέ μάλιστα προέρχονται έκ κατασταλάγματος άμέσου γνώσεως 

καί πείρας τών ελληνικών κειμένων, καί δέν παραφράζουν άπλώς όσα έγραψαν διαπρε¬ 

πείς ξένοι. Εύνόητον όμως είναι ότι δέν δύναται νά παροραθή ή διεθνής βιβλιογραφία ή 

όποια είναι τεραστία, τόσον είς τά ειδικά θέματα οσον καί είς τά συναφή. 

Ή Εισαγωγή του κ. Π. Κ. Χρήστου διαφέρει άπό παν άλλο γραφέν επί τοϋ προ- 

κειμένου σύγγραμμα, τόσον ώς πρός τήν σύνθεσιν, τήν πρωτοτυπίαν τών όλίγων μέν άλλ’ 

ούσιαστικών παραπομπών, αί όποΐαι άντί νά τίθενται υποσελίδιοι είναι παρασελίδιοι, ώς 

πρός τήν άρίστην καί λίαν έπιτυχοΰς εκλογής είκονογράφησιν, ώς πρός τήν διάταξιν τής όλης. 

Αλλά πρωτίστως τήν άπόλυτον σαφήνειαν, τήν σταθερότητα καί απλότητα τής έκφράσεως, 

τό εΰστοχον γλωσσικόν ένδυμα, τήν έλλειψιν κάθε λεκτικού φόρτου καί τήν κατοχήν πλεί- 

στων όσων ίστορικοφιλολογικών πτυχών παραλλήλων πρός τό θέμα, οικείων μάλιστα είς 

ίστορικοφιλόλογον. 

Ό Πρόλογος : Είς τό πρώτον μέρος : Πατρολογία καί Πατέρες, είς τό δεύτερον : 

Τά έξωτερικά πλαίσια (Ιουδαϊσμός, Ρωμαϊκή πολιτεία, θρησκεΐαι, φιλοσοφία). Είς τό 

τρίτον : Ή Ελληνική Πατερική Γραμματεία, ή άναφορά είς τάς Φιλοσοφικάς ή θεολο- 

γικάς Σχολάς, τήν γλώσσαν, τήν παράδοσιν, τήν ελληνικήν σκέψιν κλπ. καί δή τον χαρα¬ 

κτήρα καί τά είδη τής Πατερικής Γραμματείας. Είς τό τέταρτον μέρος : αί περίοδοι άπό 

του 90 - 1453 διακρίνονται είς επτά, ών ή τελευταία ή υστεροβυζαντινή, δηλονότι ή Πα- 

λαιολόγειος. Ιδιαιτέρως σαφές, εΰληπτον, σύντομον καί χρήσιμον είναι τό πέμπτον μέρος : 

Χειρόγραφος παράδοσις, όπου τό μέν εξετάζονται ή γραφική ΰλη, ή γραφή, τό σχήμα καί 

ή έκδοσις τών κωδίκων, τό δέ αί τότε βιβλιοθήκαι καί ή παράδοσις (άμεσος - έμμεσος) 
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των κειμένων. Μολονότι τά θέματα είναι γνωστά, δυσκόλως άλλος θά έκαμνε πλέον εύσύνο- 

πτον και εΰληπτον έκθεσιν αυτών. Τό έκτον μέρος άναφέρεται εις τήν ιστορίαν των ΧΙα- 

τερικών σπουδών καί την μεθοδολογίαν της Πατερικής έρεύνης, άπό της Αναγεννήσεως κέξ. 

"Επεταί μακρά βιβλιογραφία κεχωρισμένη εις 21 παραγράφους, άναλόγως τών θεμά¬ 

των (άπό την οποίαν άνχζητώ οσα έγραψα περί Ιωσήφ Βρυεννίου, καί δή τό βιβλίον μου 

του 1947 καί τον Σύλλαβον Βυζαντινών Μελετών καί Κειμένων, 1961, όπου αί σσ. 491 - 

611 άφιερούθησαν εις τον αυτόν σπουδαΐον δογματικόν Πατέρα της Άνατ. Εκκλησίας). 

Μέ άνυπομονησίαν θά ίδωμεν την συνέχισιν του σεμνού καί εμβριθούς αύτοϋ έργου, 

του όποιου συνιστώμεν τήν άνάγνωσιν καί χρήσιν. 
Ν. Β. Τ. 

Θ εοόώ ρ ο ν Ξύδη, Βυζαντινή ' Υμνογραφία, Άθήναι 1978, 8°, σσ. 572. 

Ποιητής δόκιμος, κριτικός τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας όξύνους, παιδαγωγός 

παλαιός μή άπαντωμένης συνήθως πλέον έλληνομαθείας, πιστός φιλακόλουθος, σοφός με¬ 

λετητής τών περί τά θέματα μέ τά όποια άσχολεΐται έκάστοτε δημοσιεύσεων, άκούραστος 

έργάτης τών Γραμμάτων ό Θεόδιορος Ξύδης συνήγαγεν επί τό αυτό τάς πολυαρίθμους αί- 

σθητικάς καί γραμματολογικός του εργασίας τών τελευταίων 30 έτών, τάς σχετικάς μέ 
τήν Βυζαντινήν 'Τμνογραφίαν. 

Τό 1948 είχα γράψει εις λογοτεχνικόν περιοδικόν : «Διά νά προφητεύσω έκ του 

ασφαλούς, σημειώνω δτι αί άπαρχαί αύταί τών ερευνών του Θ. Ξύδη άνοίγουν νέα, με¬ 

γάλα, άγνωστα καί πλούσια μεταλλοφόρα πεδία έρεύνης καί γνώσεως εις πολλούς έρευ- 

νητάς». Δέν έπροφήτευσα βεβαίως δτι φέρουν καί έπικρίσεις, διότι τοΰτο ήτο εύνόητον 

καί τό έγεύθην καί εγώ καί οί μαθηταί μου καί οί συνάδελφοι οί άσχοληθέντες μέ θέματα 

οία ό Ρωμανός, ό Ιωσήφ ό 'Τμνογράφος κ.ά. μεγάλοι ύμνφδοί του Βυζαντίου. Εύτυχώς 

ό κ. Θ. Ξύδης δέν έδοκίμασε τάς πικρίας αύτάς, άφοΰ ώς βροχή άκούονται καί γράφονται 

οί έπαινοι διά τό έ'ργον του. Ό ποιητής δέν διεκδικεΐ ούτε έδρας ούτε άκαδημαϊκάς δάφνας, 

διό καί ό άνελέητος φθόνος <(μακρυά περπατεΐ». Μετά τών άλλων λοιπόν συγχορεύει καί 

ό υποφαινόμενος έπαινών τήν αγάπην, τήν σοφίαν, τήν επιμέλειαν τοϋ συγγραφέως. Καί 

διαβλέπων πώς διά τών μελετών τοϋ Ξύδη έρχεται πλησιέστερον προς τό μέγα κοινόν 

ή Βυζαντινή λειτουργική Τμνογραφία άπό δσον τήν φέρουν μέ τήν μέθοδον αλλά καί τήν 

ξηρότητα τής σοφίας των αί μελέται τών διδακτόρων καί καθηγητών. Μολονότι καί αί 

δημοσιεύσεις τοϋ κ. Ξύδη όζουν πολλάκις βιβλιογραφικών έλλυχνίων. 

Φυσικά όταν έχης καί σύ συγγράψει βιβλίον «Βυζαντινή 'Τμνογραφία», τότε δ,τι 

είχες νά προσφέρης νέον ώς στοχασμόν καί ερμηνείαν τό είπες καί δέν σέ εκφράζουν αί 

πραγματεϊαι τών άλλων, γραφεισαι μέσω τής ίδικής των ιδιοσυγκρασίας καί αίσθήσεως. 

Τοΰτο όμως δέν σέ εμποδίζει νά έκτιμας πάσαν προσφοράν άξίαν τοϋ όνόματος. Τοϋτο 

συμβαίνει καί μέ τό βιβλίον τοϋ κ. Θ. Ξύδη, ό όποιος δέν έπροχώρησεν εις τήν βιβλιακήν 

γνώσιν παρά μόνον όταν ώς βιώματα έζησε καί ιδία ή σ θ ά ν θ η τά ψαλλόμενα έν τή 

Ανατολική Όρθοδόξω Εκκλησία, προσόν μέγα εις εποχήν άναισθησίας, σχολαστικισμού 

καί κατακερματισμού τής γνώσεως. 

Τά τεσσαράκοντα θέματα τοϋ βιβλίου άναφέρονται εις τά άντίφωνα, άπολυτίκια, 

δοξαστικά, έγκώμια, έξαπόστειλάρια, ιδιόμελα, καθίσματα καί κοντάκια, ώς ονομάζονται 

διάφορα είδη τών ψαλλομένων, είτε είς βιβλία οΐα τό Θεοτοκάριον, τό Έξοδιαστικόν 

(κηδείας), τό Εύχολόγιον. Είς τον ανώνυμον Ακάθιστον "Τμνον, είς τούς ποιητάς Ρω¬ 

μανόν τον Μελωδόν, Ιωσήφ τον 'Τμνογράφον, Άνδρέαν Κρήτης, Κοσμάν τόν Μαϊουμά, 

Ίωάννην τον Δαμασκηνόν, Γερμανόν τον Όμολογητήν, Θεοφάνην τόν Γραπτόν, Θεό¬ 

δωρον τον Στουδίτην καί παρεμπιπτόντως καί άλλους. Ούτως ό άν αγνού στη ς γνωρίζει μίαν 
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δεκάδα ύμνογράφων έκ τών πολλαπλασίων, άλλα καί τά είδη τά όποια έγραψαν, κοντάκιά, 

κανόνας κλπ., καί τά βιβλία ή τάς ακολουθίας είς τάς οποίας περιελήφθησαν, όπως π.χ. 

τά έγκώμια τοϋ Επιταφίου θρήνου ή ή Ακολουθία τής κηδείας, ή πλέον ποιητική προ- 

πομπή τών νεκρών είς τήν παγκόσμιον Γραμματείαν. 

Ιίαραλλήλως εξετάζονται τά σχήματα τών παρομοιώσεων καί τών πλεονασμών ή 

τών συνηθεστάτων άντιθέσεων, σχήματα παραδοσιακά έκ τής ελληνικής ρητορικής, αι 

απηχήσεις, ζητήματα ρυθμοΰ καί τόνου ή άναλύονται συγκεκριμένα κείμενα ή αί σχέσεις 

ύμνογραφίας καί βυζαντινής ζωγραφικής. 
Τό βιβλίον είναι επιμελέστατα τυπωμ.ένον. Άν είχε πίνακας θά ήτο εύχρηστότερον 

καί μάλιστα αν έδηλοϋντο οί πολυάριθμοι ύμνογραφικοί κώδικες είς τούς όποιους ο συγ- 

γραφεύς παραπέμπει. Ό όποιος έδωκε πλείονα ή όση πέφυκεν ή προαίρεσις. 
Ν. Β. Τ. 

Γεωργίου Β. Ά ν τ ο ν ο ά κ η, θεολόγου - «αρχαιολόγου» : 

1) Ό βυζαντινός ναΐσκος τής Άγιας Ειρήνης είς Κουρνάν Χανιών, ’ Αθήναι 1974, 8°, 

σσ. 44 ( + 4). 

2) 'Ο βυζαντινός ναός τον Ά γιον Γεωργίου - Χριστού είς Κουρνάν Χανιών, Άθήναι 1976, 

8°, σσ. 20. 

Τά δύο τεύχη άναφέρονται είς γνωστούς ναΐσκους τοϋ ΐ4ου-ΐ5^>υ αί. έν Κρήτη 

(Ενετοκρατίας). 

Είς τόν πρόλογον τοϋ πρώτου φυλλαδίου ό σ. εξηγεί πώς ήχθη είς τάς έρευνας του, 

άφοΰ παρά τάς άξιολόγους μελέτας παλαιών έπιχωρίων καί μή άρχαιολόγων οί ναοί τής 

Κρήτης «είναι έν πολλοΐς άνεξερεύνητοι, καίτοι άποτελοϋν οχι μόνον άξιόλογον έκφρασιν 

τής βυζαντινής τεχνοτροπίας. . .». Είς τήν Εισαγωγήν τοϋ β' δημοσιεύματος άναγινω- 

σκομεν οτι «ολίγοι τών ναών τής Δυτ. Κρήτης ανάγονται είς τήν β' βυζαντινήν περίοδον 

τής Κρήτης (961 - 1204), ενώ οί περισσότεροι είναι κτίσματα τής Ένετικής κυριαρχίας 

τής νήσου (1216 - 1669)». Άραγε δλοι οί ναοί τής Ενετοκρατίας έν Κρήτη άποτελοϋν 

έκφρασιν τής ούτιοσί «βυζαντινής τεχνοτροπίας» ; ΧΙ.χ. τά καθολικά τών μονών Γδερνε- 

του, Χρυσοπηγής, Γωνιάς, 'Αγίας Τριάδος, Ίω. Έλεήμονος κλπ. ; ή τής μονής Άρκαδίου 

κτηριολογικώς είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας ; Ή έπηρεάσθησαν άπό τήν Δυτικήν Ανα¬ 

γέννησιν, ώς άποδεδειγμένως ή «Ρετόντα» Κισάμου, περί ής ή διδ. διατριβή τής Κας Κ. 

Φατούρου - Ήσυχάκη (Άθήναι 1972): 

Είς τό πρώτον δημοσίευμα ό σ. άμαρτύρως θέλει τόν ποταμόν Μουσέλαν πλωτόν 

κατά τήν άρχαιότητα εχοντα καί ορμίσκον παρά τήν σημερινήν Άργυρούπολιν και ταΰτα 

καθ’ ύπόθεσιν καί τήν επιχώριον παράδοσιν! Επίσης θεωρεί πιθανώς τήν Πδραμίαν 

έπίνειον τής Λάππας (σσ. 10-11). Άσχολεΐται μέ τήν έτυμολογίαν του τοπ. Κουρνάς, 

σχετίζων αύτό προς τήν Κόρην ("Ιππος + Ινόρειον = 'Ιπποκόρειον>Ίπποκορώνειον) ! 

Ταΰτα δέν είναι έργα «άρχαιολόγο>ν». Ή τοπωνυμία σχετίζεται όπως έγραψα καί άλλα- 

χοΰ, μέ ναόν τής Παναγίας Κ ο υ ρ ν ά τ α ς, 00Γ0η.ίΐί&. Τό δτι δέν σώζεται τοιοΰτος ναός 

ούδέν σημαίνει. Ουδέ ναός τοΰ άγιου Θύρσου σώζεται έν Κυδωνιά, άλλά εχομεν το χωριον 

Θέρ ισο (ν). Έν σ. 14 ό σ. θέλει τόν επίσκοπον Κυδωνιάς εκτοτε (άπό τοΰ δέκατου 

αίώνος) όνομασθέντα «Κυδωνιάς καί Άποκορώνου». Τοΰτο έγένετο μόλις τόν δέκατον 

ένατον αιώνα, ούδεμία δέ προγενεστέρα μαρτυρία υπάρχει, επιγραφική ή έξ εγγράφουν. 

Κατά τά έν σ. 19 ό ναΐσκος τής Αγίας Ειρήνης «δέν παρουσιάζει ιδιαίτερον άρχι- 

τεκτονικόν ένδιαφέρον», τό δέ κοιδωνοστάσιόν του είναι νεώτατον, άντί τοΰ παλαιού «τό 

όποιον πιθανώς ήτο μονόλο βον». Καί ή κεραμοσκεπής στέγη τοΰ ναΐσκου άντικατεστάθη 

διά συγχρόνου «έκ τσιμέντου» (βλ. σ. 21), δηλαδή έκ σκιρροδέματος, διότι δι’ άπλοΰ τσι- 
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μέντου στέγη δέν γίνεται. Ό συγγραφεύς άναδημοσιεύει από τον ΟβΓοΙδ. την έπιγραφήν, ] 

ήτις ύπήρχεν έκεΐ κατά τάς άρχάς τοϋ αίώνος, άποφαίνεται δ’ ότι τό έν αυτή έπώνυμον 

Μελαχροινός δεν είναι σύνηθες κρητικόν καί οτι άλλοθεν θά ήλθεν ό κτίτωρ τοϋ ναΐσκου 1 

(σ. 23 -24}! ώς εάν όλοι οί κατοικοΰντες τήν Κρήτην τοϋ 14/15 αίώνος ήσαν σπαρτοί 

απο Δευκαλίωνος ή Άδάμ. Εϊτα καθορίζει τον χώρον των τοιχογραφιών καί δίδει δείγματα 

τών εναπομεινάντων ιχνών αυτών, εύρίσκει δ’ αύτάς πάλιν «βυζαντινής τεχνοτροπίας», 

άλλά ποιας ; Δέν λείπουν τά άβλεπτήματα : ένεπτύχθησαν (10) άντί άνεπτύχθησαν. Μου- ί 

σέλλας αντί Μουσέλας (πανταχοϋ), συνφκήθη (15). Είς καλυτέραν της σήμερον καταϋτά- 

ϋεως (! σ. 26, σημ.}, άναπαύσεως ίερουργούμενον (30) άντί άκαταπανστως ίερουργούμενον. 

Τό τεύχος κοσμούν εικόνες καί σχέδια, ώστε νά τό καθιστούν κατάλληλον διά τόν τουρισμόν, 

ώς καί τό επόμενον τό άφιερούμενον εις επιχώριον τοϋ Κουρνά ναΐσκον τοϋ Αγίου Γεωρ- \ 

γίου. Είς τό όποιον ό σ. όμιλεΐ καί περί «άρχαϊκών άρχαιοτήτων» (σ. 3) καί νομίζει ότι ί 

τό εργον τοϋ ΟβΓΟία διά τά Ένετικά Μνημεία τής Κρήτης έξεδόθη είς 4 τόμους από τοϋ ( 

1905 - 1940 (πράγματι 1932, ό συγγραφεύς άπέθανε τό 1938). Ό σκοπός τοϋ μελετήμα- | 

τος είναι ν’ άποδείξη ότι ή υπό του ΟβΓθ1& δημοσιευθεΤσα κάτοψις του ναΐσκου τοϋ 'Αγ. 

Γεωργίου Κουρνά είναι έσφαλμένη, καί νομίζω οτι τό έπέτυχεν. Έκ τούτου όμως δέν συνά¬ 

γεται οτι ολον τό εργον τοϋ διαπρεποΰς Ιταλού αρχαιολόγου είναι λανθασμένον καί ότι 

επιβάλλεται άφ’ ένός νά γίνη καί χρήσις αύτοΰ μετά μεγίστης προσοχής, έξ άλλου δέ οτι 

πρέπει νά συμπληρωθώ ύπευθύνως καί νά έπανεκδοθη (σ. 14 σημ.). Μετά 75 έτη τό υλικόν 

όπερ σώζεται είναι πολύ όλιγώτερον, είς πολύ χειροτέραν κατάστασιν, αί διασκευαί καί 

«άνακαινίσεις» αξιοθρήνητοι καί αί καταστροφαί ανυπολόγιστοι. Μολονότι θαυμάζομεν 

τήν άντοχήν του κ. Άντουράκη καί τήν πεποίθησιν τήν οποίαν έχει ότι δύναται ν’ άνασυν- 

τάξη «ύπευθύνως» μάλιστα τό μνημειώδες εργον τό διά πολυμελούς συνεργείου τοϋ Ιδίί- 

Ιυΐο ΕοπιΙ)3Γ(Ιο -Υοηβίο έπιχειρηθέντος είς τάς άρχάς τοϋ αίώνος μας έν Κρήτη, νομίζομεν 

ότι θα ητο προτιμότερον ό «θεολόγος - άρχαιολόγος» νά άνιστόρει έτι μικρά τινα παρεκκλή¬ 

σια περί τόν τόπον της καταγωγής του «βυζαντινής τεχνοτροπίας» ώς λέγει1 προσφέρων 
υπηρεσίας είς τήν τοπικήν ιστορίαν. 

Ν.Β.Τ. 

1. Έν τώ μεταξύ άς προσέχη ό συγγραφεύς περισσότερον τούς σκοπέλους, έτυμο- 

λογικούς, Ιστορικούς, θεολογικούς καί γραμματικούς. «Τό δάπεδον τής εκκλησίας άποτε¬ 

λείται έκ συγχρόνων τετραγώνων πλακιδίων» άντί «ή έπίστρωσις τοϋ δαπέδου έγένετο διά 

συγχρόνων τετραγώνων πλακιδίων)). «'Ο ναός είναι κτίσμα μέ περιωρισμένην καλλιτεχνι¬ 

κήν σημασίαν» άντί «ό ναός ώς κτίσμα στερείται. . .» (καί αί δύο παρατηρήσεις είς τήν 

σ. 14. «Ή ευαγγελική ρήσις ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΚΛΩΜΕΝΟΝ» ή έν σ. 17 δήθεν έν έπι- 

γραφή είναι «ΤΠΕΡ ήμών κλώμενον», ώς άκούομεν καθ’ έκάστην είς τήν θ. Λειτουργίαν 
ήμεΐς οί μή «θεολόγοι». 

Άλλά μέ τοϋ είδους αύτοΰ τά σφάλματα καί χείρονα μάς έσυνήθισεν ό συγγρ. Τό 

1976 έςέδωκε βιβλιον «Γεωργίου Β. Άντουράκη άρχαιολόγου (έδώ τό θεολόγου άπεσκορα- 

κίσθη), Δελφοί άρχή καί τέλος μιας οδοιπορίας», Άθήναι, 8°, σσ. 103, μέ τό όποιον έλπί- 

ζομεν νά άσχοληθώμεν έκτενέστερον άλλοτε. Έν σ. 20 τοϋ έν λόγ<*> πονήματος ό Άντου- 

ράκης γράφει «τό όνομα τής Αράχοβας πρέπει νά σχετισθή μέ τήν κάθοδο τών Σλάβων καί 

τών Αράβων στήν Ελλάδα (7ος καί 8ος μ.Χ. αιώνας)». "Ωστε οί "Αραβες κατήλθον είς 

την Ρουμελην προ τοϋ 700 μ.Χ.! Ό «άρχαιολόγος» άναγνώσας που ’Άβαρες (Εύάγριος), 

μή γνωρίζων δέ ποιοι ήσαν οί "Αβαρές, έφερε τούς Άραβας είς τούς Δελφούς τόν έβδομον 
αιώνα! Ιδού παιδεία «ιστορικού»! 

Είς τό αυτό περί Δελφών έργον, ό Άντουράκης άντλών άπό τόν Κ. Ν. Σ ά θ α ν, 
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/ η ηοοβ ηζα Οίιιάιε β Β. ΐζο, 8αί «ΟΗηείιιε Ραΐίβηε» β Ιβ «Βαοοαηή» άί Ειιηίρί- 

άβ, υηις>€Γ8Ϊΐά άί Οαΐαηία «δΐοιιΐοΐιιηι Ομηιηαεήαη» Ν.8. α. XXIX, 1977, σσ. 63. 

Είς τό πολυσυζητημένον θέμα τοϋ κέντρωνος «Χριστός Πάσχουν» έργου τό όποιον 

ούδεμίαν διά τήν Βυζ. Φιλολογίαν έχει άλλην άξίαν, πλήν τής ίκανότητος τήν οποίαν πα¬ 

ρουσιάζει ό συγγραφεύς τοϋ κέντρωνος τούτου νά λεηλατή καί παραφράζη τούς αρχαίους 

τραγικούς καί δή τόν Ευριπίδη (χωρίς τό παράπαν νά δυνηθή νά κατασκευάση θεατρικόν 

εργον άξιον νά συγκινήση τό Κοινόν ή νά άνανεώση τό θέμα λογοτεχνικώς), προστίθεται 

μία ακόμη μελετη υπό τής κλασσικής φιλολόγου τοϋ Πανεπιστημίου τής Κατάνης κ. Ιηιΐ. 

Οΐΐκϋοβ - Κϊζζο συγγραφεΐσα. Τής όποιας τό αξιοσημείωτου έγκειται είς τήν παρακο- 

λουθησιν τών αντιστοιχιών τών στίχων τοϋ Χρ. Π. ού μόνον προς τό γνωστόν κείμενον 

τών Βακχών, άλλά καί προς τάς διά τών διαφόρων χειρογράφων τοϋ Εύριπίδου γραφάς, 

αί όποΐαι δέν είναι είσηγμέναι είς τό σύνηθες κείμενον. Καί τούτο διότι δέν γνωρίζομεν 

ποιον κείμενον τοϋ Εύριπιδείου δράματος είχε προ οφθαλμών ό συμπίλησής του Χριστια¬ 

νικού κέντρωνος, ανεςαοτητως του αίώνος καθ’ ον έπεχείρησε τήν συγκρότησιν αύτοΰ. 

Ν. Β. Τ. 

Χρονικόν Γαλαξειδίου, σ. 58, σημ. 1, εύρε τήν παραπομπήν Αίσχ. κατά Κτησιφώντος 

116 κέξ-, καί διά νά πρωτοτυπήση καί αύτός τήν άνέπτυξεν α Αισχύλος κατά Κτησιφώντος», 

προφανώς διότι ούδέποτε ήκουσε τόν Αττικόν ρήτορα Αίσχίνην, άποδούς είς τόν τραγικόν 

Αισχύλον ρητορικούς λόγους! Ιδού παιδεία «άρχαιολόγου»! 

Αλλα το περί Δελφών «άρχαιολογικόν» σύγγραμμα καί ή εν αύτώ άρχαιογνωσία 

τοϋ «άρχαιολόγου» θά κωδιυνισθοΰν άλλαχοΰ! Καί τούτο ούχί έξ έμπαθείας, άλλά διά νά 

μη νομίζουν οι εξω ότι δεν ευρίσκεται έν Έλλάδι άνθρωπος ό όποιος νά άντιλαμβάνεται 

τά όλισθήματα τών άδοκίμων (διότι νά έγείρουν οί Άραβες δικαιώματα έπί τών Δελφών 

το θεωρώ κατώτερον τής πονηριάς των!). Οί Άραβες ούδέποτε κατήλθον είς τήν Ρούμελην, 

άν έξαιρέσωμεν τά καραβάνια τών συγχρόνων. . . περιηγητών, ενοχλούμενα έν τούτοις άπό 

τις ψησταριές τών χοιρινών τής Λειβαδιάς ! Έάν τούλάχιστον συνεκινοΰντο άπό τό εύρη¬ 

μα τοϋ Άντουράκη καί ήρχοντο είς Δελφούς τό κέρδος μας θά υπερέβαλλε τήν ζημίαν μας! 

Διά ν’ άφήσωμεν όμως τά φαιδρά, παραπέμπομεν είς όσα περί βιβλίου του (διδα¬ 

κτορικής διατριβής φευ!) εγράψαμεν είς τό περ. «Άθηνά» (όπου έ'καστος έχει, όπως 

και είς τήν ΕΕΒΣ καί όλα τά επιστημονικά περιοδικά τήν εύθύνην όσων υπογράφει 

πλατειά-φαρδιά!}, τόμω 76«>, 1977, σσ. 343 -353 καί 370 -382, έως ού έπανέλθωμεν, 

καί εις όσα εν τώ παροντι τόμω, σσ. 440- 452, γράφει ό άξιότ. συνεργάτης άρχιτέκτων 

κ. Γ. Δημητροκάλλης, κρίνων ώς άρχαιολόγος τήν αύτήν «πανηγυριώτικην» διατριβήν, 

'Μ Σχολή μή διαθέτουσα άρχαιολόγου άνεκήρυξε διδάκτορα τής Αρχαιολογίας ! Επειδή 

δ εγώ έψέχθην υπό τοϋ Άντουράκη ώς μή άρχαιολόγος αναμειγνυόμενος είς άρχαιολο- 

γικα (μολονοτι απο τοϋ 1933 εξ. δημοσιεύσας καί μνημεία καί έπιγραφάς καί εικόνας 

και περί ζωγράφων μελέτας), υπενθυμίζω αύτώ ότι άπό άμνημονεύτων χρόνων εταίρος 

τής τε Χριστιανικής καί Αρχαιολογικής Εταιρείας, μέ ανακοινώσεις είς αύτήν, καί τής 

έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, διέσωσα κατά τήν κατάληψιν τής Κρήτης άπό 

τους Γερμανούς και εστεγασα το Μουσεϊον Χανιών, διαρπαγέν άπό τούς άλεξιπτωτιστάς. 

Κατά τά άλλα τήν δόξαν του Άντουράκη, άνακαλύψαντος ότι αί ίνδικτιώνες είναι 25 δέν 
αμφισβητώ, άρκούμενος είς τάς ίδικάς μου μεσαιωνολογικάς άσχολίας. 
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Ποσά «ίί Οαηάία. ΌαβαΙί β Ιβίΐβτβ τίββνιιΐβ (13-58 - 1300; 1101 - 1405) Κ γ β ά ά μ Τ Η ί- 

γ ί β I, Οοηιίΐαίο ρβν Ια ραύΜίβαζίοηβ άβΙΙβ /'οηΐί νβίαίίνε αΙΙα δίοτία άί νβηβζΐα.. 

Κοηίΐ ρβι· Ια δΙοΓία άί νβηβζΐα Σβζ. ί ΑνβΚίνΐ ριώΰΐίβί, 8°, όσ. XV 237. 

Δημοσιεύονται 188 κείμενα αλληλογραφίας της Ένετικης Συγκλήτου καί των Ρε- 

κτώρων (νομαρχών) Κρήτης προς τον Δοϋκα Κρήτης καί τάνάπαλιν, άναφερόμενα είς 

διοικητικά, οικονομικά, φεουδαρχικά, εκκλησιαστικά κ.ά. θέματα (δικαιοσύνης π.χ.) 

καταγραφέντα είς ειδικά κατάστιχα τοϋ έν Χάνδακι Δούκα τής Κρήτης. Χρήσιμοι πίνακες 

ού μόνον προσώπων, τόπων καί πραγμάτων, αλλά καί άξιωμάτων καί άρχών. 

Ν. Β. Τ. 

Στερ γιον Σ π αν ά κ η, Μνημεία τής Κρητικής Ιστορίας τόμος IV, Ηράκλειο 1976, 

8°, σσ. 208 + χάρται. 

Ό κ. Στ. Σπανάκης συνεχίζει την έκδοσιν των Κβΐ3ζίοηΐ διαφόρων προβλεπτών 

κλπ. ύποβληθεισών εις την Ένετίαν. 'Ο νέος τόμος περιλαμβάνει δύο εκθέσεις Γενικών 

Προβλεπτών τοϋ Πολέμου είς τον πολιορκούμενον Χάνδακα. Τοϋ Αηίοπΐο Ρπιιΐί τής 

30ής Μαρτίου 1667 καί τοϋ ΑπΙοηίο Β3ΐ*ί)&ΐΌ τής 24ης Φεβρουάριου 1667 (ήτοι 1668). 

Πρόλογος, Ευρετήρια, Χάρται. Άναφέρονται είς τά τελευταία έτη τοϋ Κρητικοΰ Πολέμου, 

οτε άνθίστατο ακόμη τό πολιορκούμενον Ηράκλειον (ό Χάνδαξ) καί παρέχουν πληθύν 

στρατιωτικών ειδήσεων καί ορών, διό άπρεπε νά έχουν μεταφρασθή υπό επιτελικού, γνώ¬ 

στου τής οχυρωτικής, βλητικής καί πολεμικής τέχνης, καί μάλιστα τής ένετικης επο¬ 

χής. Έν τω μεταξύ καλόν θά ήτο νά έχρησιμοποιεΐτο άπό τούς έρευνητάς καί μελετητάς 

μόνον τό κείμενον καί όλως έπιβοηθητικώς ή ατυχής του μετάφρασις. Προς πίστωσιν 

φέρω τά κάτωθι παραδείγματα, σποράδην καί είκή ειλημμένα έκ πολύ περισσοτέρων καί 

βαρυτέρων : 

σ. 5 : Οθηίί (Ιβίΐα. οίΠα μεταφράζεται «ό πληθυσμός τής πολιτείας», άντί τής πόλεως. 

Αύτόθι 1ϊ ΓΪιΙοΙϋ 8έν εΐναι κρησφύγετα, ίσως κρυψώνες, 

σ. 7 : Ναροΐί <Η Μβ,ΐνβδΐα δεν είναι ή «Νάπολη τής Μαλβάζιας (Μονεμβασίας)», άλλ’ 

άπλούστατα τό Ναύπλιον (βλ. περαιτέρω). Μυ1«ΓΟ νί3££ΐθ δεν σημαίνει «αλλά¬ 

ζω ταξίδι», άλλα μεταβάλλω πορείαν. 

σ. 21 : 0Ϊ11ΠΪ19. άθΐΐ» §'3ΐθΓ3 <1ί £ϋ3Γ(1Ϊ3 = πληρώματα τής γαλέρας τής φρουράς. Είς 

την έπομένην σελίδα καί πολλαχοΰ «οί τσοΰρμες» ! Ημείς σήμερον χρησιμοποιοΰ- 

μεν «τό τσούρμο)) επί τής έννοιας του πλήθους. Αύτόθι οβηίοηονβηΐίΐ μεταφρά¬ 

ζεται 170 άντί 190! 

σ. 22 : ΚίλΙββΠΓθ-^Ιΐθ 6 οοηΐΓ3ΐηίη« μεταφράζονται «φαλσεμπράγκε καί άντιυπόνομοι»·, 

άντί άναζώματα καί άνθυπόνομοι (πρβλ. καί σ. 43 καί σ. 47 κοντραμίνα!). 

σ. 29: 0γΓ3τκΙ6ΖΖ3 ριιΙ>1ίθ3 = «δημόσια μεγαλοσύνη»! (πρόκειται περί τοϋ δόγη). 

Ανάλογο ν προς τά : Ή ύμ. 'Υψηλότης, ή Έξοχότης Σας. 

σ. 35 : Οδ-ρΐΐ^α 0τ6ΠβΓ3ΐ (ό ναύαρχος εδώ) μεταφράζεται «ό αρχιστράτηγος» (βλ. καί 

σ. 116). Αύτόθι: νΐθίΠ3Ζ3 (Ιβ’ δΟΟΟΟΓδΐ αποδίδεται «γειτονιά τών ενισχύσεων» 

άντί γειτνίασις τών εφοδίων. 

σ. 40 : Γορβίη. μεταφράζεται «τό έργο», προκειμένου περί όχυροΰ (βλ. περαιτέρω), 

σ. 45: ΑΓδοηθ,Ιβ μεταφράζεται «νεώριο». ’Άλλο άρσανάς, έτερον νεώριον, άλλο 

νεώσοικος. Έδώ πρόκειται περί ναυστάθμου, 

σ. 47 : Βοί ρΪ3ΖΖ<3 3ΐί6 άποδίδεταί «δύο πιάτσε άλτε!» (οχυρωματικός όρος). 
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σ. 48 : Τί θά πή «ν’ αναστηλωθούν τά θωράκια. . . έγινε ό τροχίσκος τής περιπόλου»; 

Ό κοινός άναγνώστης ούδέν έννοεΐ. 

σ. 49 : Ε3 1(}η3£ΐΪ3 άπεδόθη διά τοϋ «λαβίδα», είναι ή άρπάγη, ή τανάλια κοινώς. Ή 

λαβίς δέν έχει σχέσιν έννοιολογικήν μέ την λαβήν. 

σ, 50 : 8358ο νίνο — «ριζιμκό βράχο», άντί συμπαγή, ούχί τεχνητόν, βράχον. Είς τούς 

λιμένας συσσωρεύουν καί τεχνητούς βράχους ή άλλοθεν μεταφερομένους διά τά τει¬ 

χίσματα. 

σ. 56 : «έσάλπαρα, κατέπλευσα» ανόμοια! 

σ. 63 : «Νάπολη τής Ρομάνιας». Χοροί) άΐ Ηοπίδηΐο (καί ούχί <Β Κοηϊ3£'Π3) έλεγαν 

οί Βενετοί τό Ναύπλιο. Νεάπολις ή Νάπολι τής Ρουμανίας τό έλεγαν οί Έλληνες. 

Ή Κ0ΙΙ13£Ι13 είναι ιταλική επαρχία. 'Η Ρωμανία βυζαντινός γεωγραφικός όρος 
δηλών Θράκην, Πελοπόννησον. 

σ. 80 : ΚβδίουΓ&ζίοηθ <ϋ 1<3£ηϊ = «νά τακτοποιήσουν τή μοίρα τών γαλερών», ενώ πρό¬ 

κειται περί επισκευής πλοίων (Ιθ£Πθ --- ξύλον, πλοΐον γενικώς). 

Πολλαχοΰ ό μεταφραστής χρησιμοποιεί αύτουσίους τούς ορούς τής οχυρωματικής 

ορβΓ3, γιΙιγοΙο, ΓΪνοΙΙΐηο. Ρ ι τ ι ρ ά τ α είναι οχυρωματικόν έργον ένδον άλλου όχυρώ- 

ματος. Ρεβελλίνο δε είναι οχυρωματικόν έργον εξωτερικόν, έκεΐθεν τής περιβαλ- 

λούσης τό κυρίως φρούριον τάφρου, μή συνδεόμενον προς αύτό. Ήτο δύσκολον νά δια- 

κριθοϋν; ? 

Εις μακρόν θά ήγόμεθα εάν ήρμηνεύαμεν τί σημαίνουν άλλοι οροί, ώς 8ΐΓ3(1α ΟΟ- 

ρβΓΐ3 (ούχί δρόμος σκεπασμένος, ώς έν σ. 91), ρ ι ά λ ι (νόμισμα, σ. 95), ν ά β ε ς (σ. 

97), ζ 3 λ7 & 1 6 (ζάβαλες, άχρηστοι, σ. 99) 1. Νατόλια { — Άνατολία, Ν3ίο1ΐ3, 

σ. 109). 8ηα3(ΐΓ3 3ΐΐ5ί1Ϊ3ΓΪ3 είς την σ. 126 δέν εΐναι όπως εκεί καί άλλαχοϋ μεταφράζει 

ό Σπανάκης «ή βοηθητική μοίρα», άλλ’ ό συμμαχικός στόλος, ό βοηθών τούς Ενετούς! 

Δηλαδή ό εύρωπαϊκός στόλος. Βοηθητικός παρ’ ήμίν έχει την έννοιαν του αναπληρωμα¬ 

τικός. Αλλά καί παρανοήσεις, ώς εν σ. 98 όπου Π })3γ})3Γ0 (ΤΐίΓΟΟ ) άπεδόθη ό Μ π ά ρ- 

βαρος (οικογενειακόν έπίθετον) : «Πήρε σοβαρά ύπ’ οψει τό Μπάρβαρο», ενώ λέγει 

«Έλαβε σοβαρώς ύπ’ οψιν ό Τούρκος την άντίθεσιν πού ήσθάνοντο οί στοατιώται κατά 
τού πολέμου κλπ.». 

Έάν έξηκολούθουν νά παρατάσσω τά σφάλματα θά έγινόμην άνιαρός καί θά έξώρ- 

γιζον άν μή τον αναγνώστην, ασφαλώς τόν συμπαθή μεταφραστήν. Μέ τού όποιου καί τούς 

υπομνηματισμούς πολλάκις διαφωνώ, χωρίς τούτο νά σημαίνη ότι παραβλέπω πρώτον 

μέν τόν καταβληθέντα μόχθον διά την έκδοσιν τών κειμένων, δεύτερον δέ τάς δυσκολίας 

άς αυτή παρουσιάζει είς ένα ερασιτέχνην, έστω καί άν ούτος έβραβεύθη υπό τής Ακαδημίας 

Αθηνών ώς «ιστορικός συγγραφεύς». Τά έργα αύτά ή έπρεπε νά άναλαμβάνη ή Ακα¬ 

δημία " ή έπρεπε πριν τά βράβευση νά τ’ άναγινώσκη προσεκτικώτερον! Τί πταίουν οί 
συγγραφείς των; «Καδδύναμιν έρρεξαν». 

Ν. Β. Τ. 

1. Τό ζάβαλε, κλητικώς, έμεινεν είς τήν Νεοελληνικήν, άντιστοιχοΰν προς τό 
κ α ϋ μ έ ν ε. 

2. Συνεχίζουσα τάς έκδόσεις εγγράφων ώς τών Σπ. Θεοτόκη καί Κ. Δ. Μέρτζιου 
καί βελτιώνουσα την μέθοδον έκδόσεο>ς αύτών. 



460 Βιβλιογραφικά σημειώματα 

Κωνσταντίνον Θ. Κ ν ρ ι α κ ο π ο ύ λ ο υ, :Αγίου Πέτρον επισκόπου ” Αργους Βίος 

καί Λόγοι. Εισαγωγή - κείμενον ~ μετάφρασις - σχόλια. 'Έκδοσις '/. μητροπόλεως 

’Λργολίδος, Έν Άθήναις 1976, 8°, σσ. ιε' + ό75. 

Εις το πρώτον μέρος εξετάζεται ό βίος, τό εργον καί τά θαύματα του αγίου Πέτρου 

"Αργους (ΐ 924;), ιδία δ3 ούτος ώς ρήτιορ (σσ. 3-14). Έν συνεχείς είς τό μέρος Β' 

δίδεταΐτό έργον τοϋ αγίου είς τδ κείμενον καί είς μετάφρασιν μετά σχετικών εισαγωγών : 

α') Επιτάφιος είς Αθανάσιον επίσκοπον Μεθώνης, 

β') Έγκώμιον των άγιων Αναργύρων, 

γ') Έγκώμιον τής αγίας ’Άννης. 

δ') Λόγος είς τδν Εύαγγελισμόν τής Θεοτόκου. . . 

ε') Λόγος είς τά Είσόδια τής Θεοτόκου. 

ς') Έγκώμιον είς τήν μεγαλομάρτυρα Βαρβάραν. 

Τελευταΐον δίδεται τδ Έγκώμιον του Θεοδώρου μητρ. Νίκαιας είς τδν Πέτρον επί¬ 

σκοπον Άργους. Συζητεί δέ καί περί άπολεσθέντων έργων του Πέτρου τούτου. 

Τδ τρίτον μέρος παρέχει τά σχόλια είς τά κείμενα. Τδ δέ τέταρτον καί τήν βιβλιο¬ 

γραφίαν, γλωσσικά επιλεγόμενα, πίνακας καί πίνακας εικόνων. 

Εΐναι προφανές ότι δ κ. Κυριακόπουλος, φιλότιμος εκπαιδευτικός λειτουργός, ύπερε- 

πήδησε πολλάς δυσχερείας, βιβλιογραφικάς, παλαιογραφικάς καί γλωσσικάς, έκοπίασε 

πολύ, έγνο'>ρισε πλήθος μελετών, άπέδωκε τά κείμενα καί είργάσθη μ’ επιμονήν και ευ¬ 

συνειδησίαν διά νά καταρτίση τδ βιβλίον. Άν ή εργασία αύτη έγίνετο υπό τινα μεθοδολο¬ 

γικήν καί επιστημονικήν έπίβλεψιν, θά ήτο άρτιωτέρα. Άλλ’ άπδ τδν.νέον μελετητήν δεν 

άπέλιπεν ό χρόνος ν’ απόδειξη είς τδ μέλλον πλέον πειθαρχημένας μεθοδολογικώς τάς 

άναμφισβητήτους ικανότητάς του. Διδ καί εύχόμεθα νά υπάρχουν συχνά είς τήν Έκπαί- 

δευσιν λειτουργοί έ'χοντες τά προσόντα του καί διαθέτοντες τδν χρόνον τοιν διά τήν αΰ- 

Εησιν τής γνώσεως. 
Ν. Β. Τ. 

Δη μητρ ίου Τρακατέλλη, Επισκόπου Βρεσθένης, Ό Γ Υπερβατικός Θεός τοϋ 

Ευγνώστου, εξηγητική συμβολή είς τήν ερευνάν των Γνωστικών κειμένων τον Ναβ 

ΙΙαηηηαάί, ΆΟψαι 1977, σσ. 238. 

Πρόκειται περί τής ύποβληθείσης είς τήν Θεολογικήν Σχολήν διδακτορικής διατρι¬ 

βής τοϋ επισκόπου Βρεσθένης Δημητρίου Τρακατέλλη, ήδη διδάκτορος τής Φιλοσοφίας 

του Πανεπιστημίου του ΙΙ&Γν&πΙ. 
Τής διατριβής προτάσσεται «Πρόλογος» (σ. 9), μεθ’ ον «Πίναξ περιεχομένων» 

(σσ. 11-12), «Βραχυγραφίαι» (σσ. 13-16) καί «Εισαγωγή» (σσ. 17-23). Μετά 

ταΰτα έν τφ πρώτο) μέρει τής διατριβής έπιγραφομένφ : «Ή Επιστολή τού Ευγνώστου : 

Είσαγωγικαί παρατηρήσεις καί άναλύσεις» (σσ. 24-51), αναγράφεται συν τοϊς άλλοις 

ότι ή επιστολή αύτη σωζομένη είς τήν κοπτικήν της μετάφρασιν εύρέθη μεταξύ τών χργφ. 

τοΰ Η&ΐηΐη&ίΒ κατά τδ 1945 - 46. Επίσης παρέχεται ή πληροφορία οτι δεν θά βρα- 

δύνη ή κριτική αύτής έκδοσις (σ. 26, σημ. 9). Έπιλαμβανόμενος ό συγγρ. τοϋ προβλήμα¬ 

τος τής επιγραφής τής επιστολής - πραγματείας (σ. 28, σημ. 18) δέχεται ότι τδ όνομα πι¬ 

θανώς είναι συμβολικόν, τούτο όμως παρέχει πράγματα όσον αφορά είς τήν χρονολό- 

γησιν τής πραγματείας. Μετά εξαντλητικήν πάντως παράθεσιν διαφόρων μαρτυριών επί 

τοΰ προκειμένου καταλήγει ότι τό έ'ργον πρέπει νά έγράφη κατά τδν β' αιώνα καθ’ δν ένε- 

φανίσθησαν καί οι άλλοι Γνωστικοί (σ. 32). Μετά ταΰτα εξετάζεται δ πρόλογος τής έπι- 
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στολής έν φ ό άνθρωπος ονομάζεται κόνις, ύπδ την έννοιαν του φθαρτού καί θνητού. Πα- 

ρατηρεΐται οτι ό Ευγνωστος γράφει ότι δέν εύρον τδν θεδν όσοι έστοχάσθησαν, ήτοι όσοι 

διά νοητικής διαδικασίας έπεχείρησαν τούτο. Επιτίθεται δέ αμέσως έν συνεχεία έναντίον 

εκείνων οί όποιοι ισχυρίζονται ότι α) ό κόσμος «άγεται άφ’ έαυτοΰ», β) οτι ό κόσμος είναι 

πρόνοια καί γ) οτι ούτος είναι προωρισμένος. Όρθώς παρατηρεΐταί υπό τοϋ συγγρ. ότι 

αι απορρίψεις ύπδ τοΰ Ευγνώστου τών ώς άνω θέσεων είναι άξιωματικαί (σ. 45). Πάντως, 

άφοΰ άποδοκιμασθοΰν αί τών φιλοσόφων θεωρίαι, ό Εϋγνοιστος θά δώση τήν ίδικήν του 

άποψιν, προτεινων συγχρόνως είς τδν πιθανόν υποψήφιον Γνωστικόν νά άπορρίψη όλας 

τας άλλας θεσεις τής φιλοσοφίας, νά δεχθή δέ «άλλην γνώμην» καί έν τή θεοφανεία <(νά 

αποκάλυψη τδν θεδν τής άληθείας» (σ. 49), ουτω δέ νά καταστή «αθάνατος κατοίκων έν 
μέσω θνητών ανθρώπων» (σ. 50). 

Ακολουθεί τδ δεύτερον κεφάλαιον έπιγραφόμενον : «Ή περικοπή Ευγνώστου 71, 

13-73, 17 : Ό υπερβατικός Θεός καθ’ εαυτόν» (σσ. 53 - 96). Ένταΰθα παρουσιάζεται 

ο Κατά Εϋγνωστον «* Γπερβατικδς Θεός», εξετάζονται δέ κριτικώς οί προσδιορισμοί τοΰ 

Θεοΰ ώς αρρήτου (σσ. 53 - 57), άγεννήτου καί άφθαρτου (σσ. 58 - 60). Επίσης πα¬ 

ρουσιάζεται καί εξετάζεται ή παντελής αδυναμία ονομασίας Του καί έξαρτήσεώς Του (σσ. 

60 - 64), τδ τής ξένης ιδέας Του (σσ. 65 - 68). Ακολουθεί «μακρά σειρά τών μεμονω¬ 

μένων προσδιορισμών» Του ώς άπεράντου, άπεριλήπτου, άφθάρτου, άγαθοΰ, άμώμου, 

αϊδίου, μακαρίου, άκαταλήπτου, άμετρήτου, άνιχνεύτου καί πατρός τοΰ παντός (σσ. 68 - 

79), προς τούτοις ή άποψις τοΰ Εύγνώστου ότι ό Θεός «περιέχει τά όλα τών όλων καί 

ουδέν περιέχει αυτόν» (σσ. 79 - 83) ότι είναι νοΰς, έννοια, ένθύμησις, φρόνησις, λογισμός 

και δύναμις (σσ. 83 - 92); παρατηρεΐταί δέ ότι ό Ευγνωστος «έν άντιθέσει πρδς τούς άλ¬ 

λους γνωστικούς συγγραφείς, κρατεί τάς ώς άνω έξ έννοιας . . .είς έπίπεδον φιλοσοφικόν 

ήτοι ως έννοιας καί όχι ώς όντα» (σ. 93), διό διαστέλλεται τών άλλων. 

Έπεται ή έξέτασις τοΰ ετέρου μείζονος τμήματος τοΰ πρώτου μέρους τής επιστολής ~ 

πραγματείας, είς τό τρίτον κεφάλαιον έπιγραφόμενον : «Ή περικοπή Εύγνώστου 74, 19 - 

76, 10: Προπάτωρ καί Πατήρ» (σσ. 97 - 130), ένθα ό επίσκοπος Βρεσθένης γράφει 

ότι ό Ευγνωστος «διά τής θεμελιώδους διακρίσεως προπάτορος καί πατρός» προσπαθεί 

να λύση τό πρόβλημα «Υπερβατικός Θεός καί θεία καί κοσμική πραγματικότης» (σ. 

97). Διευκρινίζεται οτι κατά Εϋγνωστον ό κυριολεκτικώς υπερβατικός Θεός είναι ό Προ- 

πατωρ (σσ. 9/ -106), ες ού προέρχεται ώς αύτοφανέρωσις τοΰ Προπάτορος ό Πατήρ 

(σσ. 107 - 120). Μετά δέ τούτον γίνεται ή «φανέρωσις τής άβασιλεύτου γενεάς» (σσ. 

120 - 126), πρόκειται περί τών υιών τοΰ άγεννήτου πατρός (σ. 120 καί σημ. 101), έπαν- 

ερχόμενος δέ ό Ευγνωστος περί τοΰ 'Τπερβατικαΰ Θεοΰ καί «έντονοποιών τήν διαχωρι- 

στικήν γραμμήν μεταξύ αύτοΰ καί τών υιών» (σ. 127) παρουσιάζει τήν υπερβατικότητα 

αύτοΰ καί τήν άγαλλίασιν (σσ. 127 - 130). Εύστόχως επί τοΰ προκειμένου παρατνιρεΐ- 

ται οτι έκ του έργου τοΰ Εύγνώστου άπουσιάζει «ή πτώσις τής Σοφίας καί γενικώτερον 
τό ρήγμα έντός τοΰ πληρώματος» (σ. 129). 

Έν τώ τετάρτω κεφαλαίφ : «Εύγνώστου 76, 13 - 90,3 καί 71, 13- 76,10 : 'Τπερ- 

βατικότης, φιλοσοφική γλώσσα καί μυθολογική γλώσσα» (σσ. 131-159), περιγράφον- 

ται τά εξής : Ή κατ’ Εϋγνωστον «γένεσις τοΰ θείου πληρώματος» (σ. 131). Μετά ταΰτα 

αί άπόψεις του περί τών ονομασιών τών θείων όντων (σσ. 132 - 141), ήτοι περί τοΰ πλή¬ 

θους και των ονομάτων τών όιαφόρων όντων ή καί διαφόρων σχέσεων έντός τής θεότητος 

(σ. 132). Ακολουθεί ή παρουσίασις καί έξέτασις τής πτώσεως ήτοι τής ένδοπληρωματι- 

κής τραγωδίας (σσ. 141 - 151), ήτις ώς άνεφέρθη απουσιάζει έκ τοΰ Εύγνώστου, πράγμα 

όπερ διακρίνει τούτον όλων τών άλλων Γνωστικών, καθ’ όσον ούτος, γράφει ό συγγρ. 

«δέν άποδίδει τό κακόν είς άρχέγονον συμβάν έντός τοΰ θείου πληρώματος ώς πράττουν 

τα διάφορα γνωστικά συστήματα» (σ. 151). Έπεται ή έξέτασις τής γενετικής όρολο- 
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γίας κατά τήν θεογονικήν διαδικασίαν εις τήν έπιστολήν του Εύγνώστου (σσ. 151 -159). 

Μεθ’ 6 τά συμπεράσματα (σσ. 160 - 167). Έν παραρτήματι τό κοπτικόν κείμενον καί ή 

μετάφρασίς του εις τήν Νεοελληνικήν (σσ. 168 - 207). «Πίναξ κειμένων περιεχομένων 

εις τούς κώδικας του Νδ£ Η^πϊιώθκΒ» (σσ. 208 - 211). Ή διατριβή δέ κλείεται διά τής 

Βιβλιογραφίας (σσ. 213 - 224), πίνακος χωρίων (225 - 233), πίνακος συγγραφέων (σσ. 

234 - 236) καί Τ&Μβ οί εοηίβιιΐδ (σσ. 237 - 238). _ . 

Πρέπει νά τονισθή ή μεθοδικότης μετά της οποίας ό επίσκοπος Βρεσθένης διεξέρ- 

χεται έν προς έν τά υπό έξέτασιν θέματα, συσχετίζων έκάστοτε προς άλλα γνωστικά 

κείμενα ού μην άλλα καί προς φιλοσοφικά της έποχής της έπιστολιμαίας - πραγματείας. 

Ή τοιαύτη άντιμετοόπισις τοΰ όντως δυσκόλου κειμένου τοΰ Ευγνώστου μαρτυρεί τήν 

εύρεΐαν γνώσιν των θεολογικών αλλά καί των φιλοσοφικών καί γνωστικών κειμένων, 

των οποίων ή χρησιμοποίησις γίνεται μετά θαυμαστής άκριβείας. Η εργασία επαξίως 

καλύπτει μέρος του τεραστίου κενοϋ τής νεοελληνικής έπιστημονικής γραμματείας ήτις 

άναφέρεται εις τούς πρώτους μ.Χ. αΐ. καί δή καί εις γνωστικά κείμενα. Ή εξονυχιστική 

συσχέτισις αυτών προς άλλα σύγχρονα Ελληνικά θρησκευτικά η όχι κείμενα, ή έκδοσίς 

τών οποίων είναι δυνατόν νά έπιχειρηθή κάποτε υπό Ελλήνων, άναντιρρήτως θα εύρη 

εις τήν διατριβήν τοΰ επισκόπου Βρεσθένης άριστον υπόδειγμα. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ 

ΡΐβίΓο Αιηαίο, Ιοοηο&Γαϊία ΰΓΐδίοΙοξίοα ίη Τβιτα άί Βογϊ άαΙΓ XI αΐ XIII 8€- 

οοίο, Β ίοβί'οα άί 8 Ιογ ία, ΑγΙο β 8 ρίΓΐΐιίοΙιία.·, Μβζζίηο -197 / - ΑΙοΙ^βΙία, αϋ. ί-\ , 

201 -|- %ίν. 86 4- χάρτάι 2. 

'Ο συγγραφεύς διά του άνωτέρω βιβλίου έπεχείρησε νά άποδείξη ότι εις τήν περιο¬ 

χήν τοΰ Β&π τής Νοτίου Ιταλίας υπάρχει μία πλούσια είκονογραφική παράδοσις τών 

μνημείων τής Άπουλίας μέ λίαν εκφραστικήν τήν θεολογικήν σημασίαν αύτής. Ούτος 

είς τά συμπεράσματά του καί έν σελ. 201 άνέτρεψε τήν γνώμην τού Ε. ΒθΐΊ&ΐΐΧ, όστις 

έν τώ βιβλίφ του : 1/&τΙ <1&Π8 ΓΙΙαΙίβ πιβΗ(ϋοη&1β, <Ιβ 1& ϋη άβ ΙΈηιρίΓβ ΓοΐΏ&ίη 3. 

Ια οοηςιιβίβ <1β Οΐ&ιΐβδ (ΙΆηΐου, Ρ&πδ 1904, σσ. 649, 666 -667 ώμίλει περί τής πενι- 

χρότητος τής τέχνης τής Άπουλίας ώς προς τήν θεολογικήν της σημασίαν. Έν τή δια- 

πραγματεύσει τού ώραιοτάτου τούτου βιβλίου τοΰ Ρ. Λπΐ&ίο μέσφ πάντοτε τών μνημείων 

τής περιοχής (μικρογραφιών, τοιχογραφιών, φορητών εικόνων, γλυπτών επί μαρμάρου 

ή άναγλύφων τών. κεντρικών θυρών τών καθεδρικών ναών) καί άλλων έκκλησιών τών 

πόλεων (Μοηοροΐΐ, ΒϋηίΙο, ΒΐίοηΙο, Κανό, ΤβΓίίζζί, ΒαΓίβΙΙ», ΜοΙίβΙΙα, Αηάπίΐ, 

Οογ&Ιο καί ΤΓ&ηΐ) γίνεται μία άρχαιολογική, είκονογραφική, αισθητική καί Θεολογικη 

άνάλυσις τών έργων τούτων. Πρόκειται μιας άνατολικής εικονογραφίας κατά μέγα μέ¬ 

ρος μέ ίσχυράς βυζαντινάς - παλαιστινιακάς επιδράσεις λόγω τής κυριαρχίας επί τής πε¬ 

ριοχής τών Βυζαντινών μέχρι καί του 1071, οπότε λήγει αυτή χρονολογικώς και μέ δια¬ 

δόχους πλέον τούς Νορμανδούς. Κατά τήν εποχήν είς τήν οποίαν άναφέρεται τό βιβλίον 

πλεΐστα μνημεία ίδρύθησαν είς τήν περιοχήν αύτήν τής Νοτίου Ιταλίας. 

Μεταξύ τών έξεταζομένων είκονογραφικών παραδειγμάτων παρατηρητέον έκεΐνο 

τό άνάγλυφον τοΰ υπερθύρου τής εισόδου τής δεξιάς πλευράς τοΰ ναού τής Μα<3οηΐΐ9. <3β1 

Κ,ΟΒίίπο είς ΤθϊΤιΖΖΪ, τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ ΙΓ' αίώνος. Ένταΰθα παρίσταται ό Μυ¬ 

στικός Δεΐπνος είς δλον σχεδόν τό ύπέρθυρον κατά τήν βυζαντινήν παράδοσιν, όπου άοι- 

στερά κάθηται ό Χριστός. Τό άκρον δεξιόν έξαίρεται διά τής άπεικονίσεως τοΰ άποστόλου 

Πέτρου όλοσώμου, κρατοΰντος χειρόγραφον καί μέ μίαν χαρακτηριστικήν χειρονομίαν 

τής δεξιάς χειρός. Έπί τής τραπέζης παρίστανται τρεις άρτοι, τρεις λοπάδες μέ ίχθΰς, 
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εν '-οτήριον, μια μάχαιρα καί δύο φύλλα λαχάνων. Λίαν άξιοσημείωτος είναι ή άπεικόνισις 

τοΰ Ίωάννου, τοΰ πεφιλημένου μαθητοΰ, δευτέρου έξ άριστερών, όστις στηρίζει άδεξίως 

τήν κεφαλήν του είς τά γόνατα τοΰ Χρίστου. Έξαίρεται τοιουτοτρόπως ή αμοιβαία άγά- 

πη και ή ιδιαιτέρα σχέσις μεταξύ τοΰ Κυρίου καί τοΰ μαθητοΰ του. Επίσης διακρίνεται 

ο Ιούδας κατεχων τήν εκτην θέσιν έξ άριστερών, τείνων τό σώμα του έπί τής τραπέζης 

δια να αρπαςη τόν ίχθύν από τήν λοπάδα. Είκονογραφική άπόδοσις τοΰ χαρακτήρας τοΰ 

μαθητοΰ τουτου^ του Χρίστου. Παρομοία είκονογραφική σύνθεσις μετά παραλλαγών τοΰ 

θέματος τουτου υπάρχει είς πήν εκκλησίαν τοΰ άγιου Πέτρου τοΰ Οίταιιίο τής Άπουλίας, 

μνημεΐον άναγόμενον είς τόν Ζ' - Η' αιώνα. Άλλαι είκονογραφικαί άναφοραί είναι τοΰ 

Εχιιΐίβί, 2 τής Πίζης καί τής μικρογραφίας τοΰ ελληνικού χειρογράφου 54, τοΰ ΙΓ' αίώ- 

νος, τής Εθνικής Βιβλιοθήκης Παρισίων. "Ετερον ενδιαφέρον παράδειγμα έκ τής μελέτης 

^άπαντα είς τό έπιστύλιον τό ευρισκόμενον είς τό σκευοφυλάκιον τοΰ καθεδρικού 

ναου^τής Μοηοροΐί, τοΰ β' ήμίσεος τοΰ ΙΒ' αίώνος. Μία έκ τών άναγλύφων σκηνών είναι 

τής Λναστάσεως έμπνευσθείσης έκ τών κειμένων τής βυζαντινής λειτουργίας καί έκτε- 

λεσθείσης κατα πλαστικόν καί λαϊκόν τρόπον. Κατά τόν συγγραφέα είς τό εργον τοΰτο 

συνεκφραζονται ή πνευματικότης τής άνατολικής λειτουργίας καί ό λατινικός επαρχια¬ 
κός ρεαλισμός. 

Ο Ρ. Αηιαίο εχρησιμοποιησε γενικώς πλουσίαν βιβλιογραφίαν, συνέταξε λήμμα- 

τολογικούς πίνακας, παρέθεσε πλειστον φωτογραφικόν υλικόν καί χάρτας καί έμελέτησε 

μετά μεγάλης προσοχής τό ολον θέμα του. Τό εργον του έχει σημαντικήν άξίαν διά τήν 

ιστορίαν τής τέχνης καί τήν Θεολογίαν καί ενδιαφέρει τούς ήμεδαπούς βυζαντινολόγους 

έρευνητας διότι ευρίσκει καί τονίζει τήν βυζαντινήν πνευματικότητα, π.χ. είς τήν παρά¬ 

στασήν τής Λναστάσεως τοΰ Χριστοΰ (κύριαι είσοδοι τών έκκλησιών Μοηοροΐΐ, Βίί,οηίο, 

Τΐ“»ηϊ) καί είς άλλας, ώς τοΰ Παντοκράτορας, τής Δεήσεως καί έτέρας. Ή παράστασις 

τής Λναστάσεως άντικαθίσταται υπό τής τρομεράς σκηνής τής Δευτέρας Παρουσίας 

αντιτιθεμένης είς τό πνεΰμα τής πρώτης καί καταλαμβανούσης τάς προσόψεις τών ρωμα¬ 

νικών καί γοτθικών έκκλησιών τής Δύσεως. 

Μ "Οπως δέ σημειοΐ ό συγγραφεύς, άπό τάς τελευταίας δεκαετίας τοΰ ΙΓ' αίώνος παρα- 

τηρείται έπίδρασις τής δυτικής σχολαστικής Θεολογίας είς τάς είκονογραφικάς σκηνάς μέ 

επιπτωσιν έπί τής Θεολογικής σημασίας των. Πραγματοποιείται άπομάκρυνσις άπό τάς 

Θεολογικάς, λειτουργικάς πηγάς τής Ανατολής, ένώ ή τέχνη προσανατολίζεται, πρός τήν 

παραστασιν τής λατινικής Δεήσεως καί τούς αφηγηματικούς κύκλους τής διπλής άφιε- 

ρώσεως είς τήν Ευχαριστίαν καί τήν Παρθένον Μαρίαν. Ή εικονογραφία έξαρτάται πλέον 

ατΓ° τάς διηγήσεις τών κανονικών καί άποκρύφων εύαγγελίων καί διακοσμεί μετά περισ- 

σοτερας μεγαλοποεπείας τάς κυρίας εισόδους τών ναών. 

Οί "Ελληνες ειδικοί οφείλουν ευχαριστίας είς τον Ιταλόν συγγραφέα, διότι μέσφ 

τών βυζαντινών μας καταβολών είς τήν νότιον περιοχήν τής χώρας του έμελέτησε καί 

εςε.ίμησε δια συμπερασμάτων την συμβολήν του βυζαντινού στοιχείου είς τήν διαμόρφοι- 

σ.ν μιας τέχνης πλούσιας είς Θεολογικά νοήματα. 

Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΧΑΡΑΛΛΜΠΙΔΗΣ 



ΕΦΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 

Έκ σημειώσεως ήν έγραψεν δ Θεοδόσιος Ζυγομαλας (1587) διά τον 

Στέφανον Γερλάχιον (ΟθγΙ&οΙι) έν ΝοΙΐϋβ Βίθ£Γ&ρΜφΐβ 8ΐΐΓ Ιβαιι θΐ ΤΚέο- 

Ίοδβ Ζγ§οιιΐ8.1αδ ρ&Γ Ειηΐΐβ Ε β § γ 3 η ά, Ρ&τϊδ 1889, σ. 133 : Ιΐίηβ- 

γ&ϊγθ <1θ ΤΙιβοάοΓβ Ζγ§οιη&ΐ38 1βΓ 8ιιρρ1βηΐθηί : Ό Εφέσου έχει ιερείς... 

* Εν Έφέσω ον κάθηται νυν, οτι ήρήμωταΐ' παροικεί έν μια των έπισκο- 

X ώ ν αντοϋ Θύρα (τά) λεγομένη, και προς τον Μαίανδρον κείμενη ποτα¬ 

μόν. Εις τα Θνρα εϊσϊν ιερείς 4. Έν Φωκαία τή Νέα 10. Έν Μαγνησία 3, 

εις το λεγόμενον Ταμασαλίκιον 2, εις το στανροπήγιον τον 'Αγίου Κωνσταν¬ 

τίνου 4 μετά, των πέριξ και εις τα λοιπά χωρία άνά 1 και 2 Ιερείς, έως 40 

ή πλέον και έλαττον έσθ' οτε. Πλήθος Χριστιανών, οίμαι ώς χίλια 
όσπίτια' Είσ'ι και ξένοι έτερα τόσα, οϊκοϋντες καί μετοικοϋντες έν ταΐς 
χώραις πόσης τής επαρχίας. Επομένως οι ’Ορθόδοξοι τής επαρχίας Εφέσου 

ύπερέβαινον τδ 1587 τούς 20.000 καί κατά το ήμισυ ήσαν 'έ π ο ι κ ο ι μετα¬ 

κινούμενοι. Είχε δέ καί έπισκοπήν τότε ύποκειμένην ή μητρόπολις Εφέσου. 

Εις τά έν σ. 21 ανωτέρω περί Νεομαρτύρων, πρβλ. *Α. Π α- 

π α δ ό π ο υ λ ο ν Κεραμέα, έν ΝΣ 2, 1905, σ. 850 : «1730, Μαΐου 7 

ήμέρςί τής Άναλήψεως, ώρα γ' μαρτύριον του αγίου όσιομάρτυρος Π α χ ω- 

μ ί ο υ εις χώραν Ούσάκιον τής μητροπόλεως Φιλαδέλφειας εις Ασίαν». 

Εις τά έν σ. 24 περί Νεοφύτου Εφέσου (1467) πρβλ. ’Α θ. 

Παπαδόπουλον Κεραμέα, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, σ. 136, 

άρ. 7 (Παράρτημα ΕΦΣΚ, 1884). 

Αύτόθι εις τά περί Δανιήλ Εφέσου, πρβλ. ’Α ν δ ρ έ α ν Μού¬ 

στο ξ ύ δ η ν, Έλληνομνήμων τεύχος 3, 1845, σσ. 181 - 192, δστις θεω¬ 

ρεί αυτόν επί πατριάρχου Μαξίμου 1480 - 1488 ή 1493 - 1499 (βλ. σ. 181. 

Πρβλ. καί Κ. Ν. Σ ά θ α ν, ΝΦ, 1868, σσ. 103 - 104, θέτοντα αυτόν με¬ 

ταξύ 1482 καί 1488). Πρβλ. καί Ίωάννου Φωκυλίδου, Τό Σα- 

ραντάριον όρος, ΝΣ 23, 1928, έν σ. 596, όπου άπόσπασμα τού Εφέσου Δα¬ 

νιήλ (1493'ή 1499)! 

Εις τάς σσ. 25 - 27 περί Αθανασίου Εφέσου. Κατά τον Σ π. 

Π. Λάμπρον, Άργυροπούλεια, έν Άθήναις 1910, σσ. \δ' - \ε (και 

Χδ' σημ. ώς βιβλιογράφος) δ ίερεύς Αθανάσιος Άργυρόπουλος διε- 

τέλει ίερεύς έν Φωκαία καί Έφέσω προ του 1568, καί εϊτα μέχρι τού 1577 

23-5-1979 
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τουλάχιστον μητροπολίτης. Έν ετει 1575 κατά μήνα Ιούλιον συνυπογράφει 

σιγιλλιον πατριάρχου Υερεμίου περί Σινά, όπερ βλέπει τις καί άλλαχοΰ καί 

έν Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Σύντομος ιστορία ί. μονής Σινά, Θεσσαλονίκη 1953, 

σσ. 156 - 160. Εν κώδικι χαρτώω μονής 'Αγ. Ίωάννου Θεολόγου Λέσβου 

αρ. 49, φ. 127β, συμμνημονεύεται μετά του πατριάρχου Μητροφάνους τοΰ' 

απο Καισαρείας καί των άλλων ορθοδόξου πατριάρχων (1576) «Αθανα¬ 

σίου τού πανιερωτάτου μητροπολίτου τής άγιωτάτης μητροπόλεως Εφέ¬ 

σου». Πρβλ. Ά. Π. Κεραμέα, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, σ. 158. 

Ό αυτός πατριάρχης Μητροφάνης έδώρησεν εις τήν βιβλιοθήκην τής ί. μ. 

Αγίας Τριάδος Χάλκης κώδικα άνήκοντα τό 1567 εις τον Αθανάσιον τούτον; 

Πρβλ. σχετικώς Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ η ν, 'Ο μεμ.βράνινος κώδιξ ύπ’ άριθ. 

244 τού έν Κωνσταντινουπόλει ί. μετοχιού του Παναγίου Τάφου, ΒΝ-1 3, 

1922, σσ. 351 - 359, όπου έν σ. 352 «ο ταπεινός μητροπολίτης τής άγιωτά- 

της μητροπόλεως Εφέσου Αθανάσιος, ύπέρτιμος καί έξαρχος πάσης Ασίας 

έτους ,ζυ-' μηνί ίανουαρίο> αη ίνδικτιώνος ιβης». Μνείαν τού Εφέσου Αθα¬ 

νασίου 20 Σεπτεμβρίου 1577 δ Δ. Ί. Π ολέμης, Αναγραφή πατριαρχικών 

έξαρτημάτων τής Μ. Ασίας κατά τον 16ον αιώνα, περ. Ελληνικά 30, 1977 - 

1978, σσ. 99 - 117, έν σ. 100 (έν σσ. 116 - 117 : Μαγνησία). 

Εις τά έν σ. 34 Σο^φρονίου Β' Εφέσου, πρόσθες τό έν Ε. Ε β- 

§ γ β. ιι ά, ΒΗ XV βΐ, XVI 8. IV, 1906, σ. 302, έγγραφον σταλέν υπό αρχι¬ 

ερέων καί κληρικών τής Κωνσταντινουπόλεως προς τον βασιλέα τής Μο¬ 

σκοβίας τήν 5ην Αύγούστου 1590, οπού συνυπογράφεται Εφέσου Σωφρόνιος 
και ευχέτης τής βασιλείας σου (ϋβ Ο&ίβικίαηο Νονο Οθ§ΌΠ3Π0. . 1590). 

Εις την σ. 66 πρόσθες ότι δ Σαμουήλ Εφέσου συνυπέγραψε σι- 

γίλλιον τού πατριάρχου Γερασίμου Κωνσταντινουπόλεως κατά Σεπτέμ¬ 

βριον 1794, περί άφιεροίισεως οικίας είς μητρόπολιν ΧαΛκηδόνος. Πρβλ. 

ΕΦ 61, 1979, σσ. (380 -) 383. 

Είς τήν σ. 35 πρόσθες ότι δ κώδιξ Σινά 530 (1605) Ββηβ£βνί£ I, 

σ. 405, περιλαμβάνει «Τού αύτοΰ αοιδίμου Μακαρίου (διδασκάλου) έπιστολαί 

έτεραι* ή παρούσα προς τον Εφέσου Κύριλλον...», άγνωστόν μοι 

ποιον. 

Είς τήν σ. 95 προσθετέον ότι δ Αγαθάγγελος Μάγνης - Κων- 

σταντινίδης προδιετέλεσε Νεοκαισαρείας - Πριγκιπονήσων καί ειτα από Χαλ- 

κηδόνος έγένετο Εφέσου. 

Έν σ. 102 δ Κυδωνιών Ε ύ γ έ ν ι ο ς ήτο οικογένειας Θεολώγου. 

Δεν ειδον τήν μελέτην του Ευστρατίου Δράκου, Ίεράρχαι έκ 

Μοσχονησίων, «Εκκλησία» 3, 1925 - 1926, σσ. 330 - 331. Ό έν σ. 104 

Φώτιος Μαρινάκης άπεβίωσεν έφησυχάζων έν Άγίφ ’Όρει τήν 21ην 

Όκτωβρίου 1930. Πρβλ. «Όρθοδοξία» 5, 1930, σ. 499. 

Έν σ. 104 δ μητροπ. Μοσχονησίων Αμβρόσιος έμαρτύρησε τό 

Έπετηρ'ις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ' 30 
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1922. Πρβλ. Β. Μουστάκη, 'Ιερομάρτυρες του Είκοσιδύο, Άθήναι 

1963 (4 επίσκοποι της Μικρασίας). 

Έν σ. 111. Εις πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Τιμοθέου Β' Συνο¬ 

δικήν πράξιν καθαιρέσεως του μητροπολίτου Πσ.ροναξίας Ιωσήφ συνυπο¬ 

γράφεται έν μηνί Μαρτίω ίνδικτιώνος ια' (1613) Τ ό Φιλαδέλφειας Πρόε¬ 

δρος Π αρ θ έν ι ο ς περί ου έξεταστέον που προϋπηρξεν επίσκοπος. Πρβλ. 

Ί. Κ. X α σ ι ώ τ η, Μακάριος, Θεόδωρος καί Νικηφόρος οι Μελισσηνοί 

(Μελισσουργοί), Θεσσαλονίκη 1966, σσ. (199 -) 201. 

Έν σ. 113 ό Φιλαδέλφειας Ευγένιος Θεολόγου ό από Άμισοΰ 

μετετέθη ειτα εις την Κυδωνιών. 

Σύστασιν δέ ποιούμεθα εις τούς μελετητάς τό μέν νά διακρίνουν την 

άρχαιοτάτην έπισκοπην Κυδωνιάς (Κρήτης) της νεωτάτης των Κυδωνιών 

(Άϊβαλί) Μ. Ασίας, ών ή μέν Κυδωνιά έχει πλείστας κυδουνέας καί παροι¬ 

κίας, ή δέ τών Κυδωνιών ούδεμίαν τό δέ νά διακρίνουν μεταξύ μητροπολι¬ 

τών Φιλαδελφείας της έν Λυδίρ: καί τών τής έν Ένετία. 

Αί δέ προσθήκαι εις τούς Καταλόγους, τής έρεύνης προϊούσης, ατελεύ¬ 

τητοι. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ* 

περιέχουσα μελέτας δημοσιευθείσας υπό Ελλήνων τό γένος έν Έλλάδι 

καί τη Αλλοδαπή κατά τά έτη 1977 - 1978 καί σχετίζομένας πρός τόν 

υπό της Επετηρίδας έπιδιωκόμενον σκοπόν. 

ΕΡΕΥΝΗΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ 

ΑΕΜ =Άρχείον Εύβοϊκών Μελετών (περ.), Αθήνα ι. ■· 

’Αθήνα = (περ.), Άθήναι. 

Αμάλθεια = (περ.), "Αγιος Νικόλαος Κρήτης. 

"Ανθρωπος =Όργανον τής Άνθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος 

(περ.), Άθήναι. 

ΑΠ =Άρχεΐον Πόντου (περ.), Άθήναι? 

Λ'ΣΓΒΧ = Α' Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού χώ¬ 

ρου (28 -30 Απριλίου 1976). Πρακτικά, Θεσσαλο¬ 

νίκη 1977 ["Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, 
άρ. 179], 

Βυζαντινά — (περ.), Θεσσαλονίκη. 

Γορτυνιακά = (περ.), Άθήναι. 

ΓΠ = Γρηγόριος ό Παλαμάς (περ.), Θεσσαλονίκη. 

ΑΙΑ = Δελτίον τής Ίονίου Ακαδημίας (περ.), Κέρκυρα. 

ΔΙΕΕΕ = Δελτίον τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας 

τής Ελλάδος (περ.), Άθήναι. 

ΔΚΜΣ = Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (περ.), 
Άθήναι. 

Δωδώνη = Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανε¬ 

πιστημίου Ίωαννίνων. 

ΕΕΒΣ =Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (περ.), 

Άθήναι. 

ΕΕΘΣΠΘ = Επιστημονική Έπετηρίς Θεολ.ογικής Σχολής Πανε¬ 

πιστημίου Θεσσαλονίκης (περ.), Θεσσαλονίκη. 

ΕΕΚΜ = Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών (περ.), 

Άθήναι. 

ΕΕΛΜ == Έπετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών (περ.), 

Άθήναι. 

ΕΕΦΣΠΑ = Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανε¬ 

πιστημίου Αθηνών. 

ΕΕΦΣΠΘ = Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανε¬ 

πιστημίου Θεσσαλονίκης. 

* Συνετάχθη ύπό Στυλ. Κ. Λαμπάκη, Φιλολόγου. 
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Εθνογραφικά = Περιοδική έκδοσις Πελοποννησιακου Ααογραφικου 

'Ιδρύματος, Ναύπλιον. 

ΕΚΕΕ =Έπετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (περ.), 

Λευκωσία. 

ΕΚΛ = Έπετηρίς Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαο¬ 

γραφίας τής Ακαδημίας Αθηνών (περ.), Άθήναι. 

«Ελληνικά = (περ.), Θεσσαλονίκη. 

ΕΦ =Εκκλησιαστικός Φάρος (περ.), Άθήναι. 

ΗΕ =Ηπειρωτική Εστία (περ.), Ιωάννινα. 

Θεολογία = (περ.), Άθήναι. 

Θησαυρίσματα — (περ.), Βενετία. 

Θρακικά = (περ.), Άθήναι [άπά τοϋ 1978 τό «Άρχεΐον Θρά¬ 

κης» καί τά «Θρακικά» συνεκδίδονται ώς «Θρα¬ 

κικά» ]. 

Ιλισός = (περ.), Άθήναι. 

Κερ. Χρ. = Κερκυραϊκά Χρονικά (περ.), Κέρκυρα. 

Κιμωλιακά = (περ.), Άθήναι. 

ΚΛ = Κυπριακός Λόγος (περ.), Λευκωσία. 

Κληρονομιά = (περ.), Θεσσαλονίκη. 

Κρητολογία = (περ.), Ηράκλειον Κρήτης. 

ΚΣ = Κυπριακαι Σπουδαί (περ.), Λευκωσία. 

ΚΧ = Κεφαλληνιακά Χρονικά (περ.), Αργοστόλι, 

Λεσβιακά = Περιοδικόν τής Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών, Μυ¬ 

τιλήνη. 

ΛΣ = Λακωνικαί Σπουδαί (περ.), Άθήναι. 

Μακεδονικά = (περ.), Θεσσαλονίκη. 

Μαντατοφόρος = Βυΐΐβϋη οί ΜοάβΓη ΟγοοΙς δίικϋβδ, ΒΪΓΠΐίη£ΐι»πι. 

Μνημοσύνη = (περ.), Άθήναι. 

Μνημών = (περ.), Άθήναι. 

ΝΕ = Νέα Εστία (περ.), Άθήναι. 

ΝΠ = Νέα Πορεία (περ.), Θεσσαλονίκη. 

Ό Έρανιστής = (περ.), Άθήναι. 

Παρνασσός = (περ.), Άθήναι. 

Πελοποννησιακά = (περ.), Άθήναι. 

Πλάτων — Δελτίον τής “Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων (περ.), 

Άθήναι. 

Πρακτ. Α' Συν.Άρκ.Σπ. = Πρακτικά Α' Συνεδρίου Αρκαδικών Σπουδών (Τρίπο¬ 

λις 14-15 Δεκεμβρίου 1974) — Παράρτημα άρ. 3 τού 

περιοδικού «Πελοποννησιακά». 

Στασΐνος = (περ.), Λευκωσία. 

Συμαΐκά = Σύγγραμμα περιοδικό τής Επιτροπής Συμαΐκών εκ¬ 

δόσεων (περ.), Άθήναι. 

ΤΠ ="Υδωρ έκ Πέτρας. Περιοδική έπιστημονική έκδοση 

Κέντρου Μελέτης “Ορθοδόξου Πολιτισμού, Άγιος Νι¬ 

κόλαος Κρήτης. 

Φιλ. Πρωτ. = Φιλολογική Πρωτοχρονιά (περ.), Άθήναι. 

Φιλοσοφία = (περ.), Άθήναι. 

Χιακά Χρονικά — (περ.), Άθήναι. 

ΒΑΕΜ 

ΒΕ 
ΒΜ03 

Β-Νί 

ΒοΙΓΟοίί 

Β8 

Β,γζ^ηίΐηοδίανϊοα 
Β^ζαηϋοη 
ΒΖ 
Ογπ11οπιβί1ιθ(ΙΪ3ηιηη 
ΕΒ 
Εηιβπίίΐ 
ΕΝ 

01οίΙ& 

ΟΚΒ8 

ίΟΒ 

«ΓΤ1ι8 

ΟΟΑ 
ΟΟΡ 
ραΒ 

ΚΕΒ 
Ββ$ΕΕ 

ΚΜ 

8Ρ 

ννΓ 
ΖΒ 
ζκ 

= ΒοΙΙβίϋηο άθΙΓΑΙΙ^ηΙβ ί,ϊη^ιιίδϋοο Μβ(Βΐ6ΓΓβιΐ60 

(περ.), ΡΪ33. 
= ΒγζίΐηϋηΐδοΙιβ ΡοΓδοΙιυη^βη (ττερ.), ΑπίδίβΓά&ιη. 
= Β^ζαηίΐηβ αηά ΜοάβΓΠ Οτββΐί δίικϋθδ (περ.), 

Εοικίοη. 
— Βγζαηΐΐηϊδοΐι - Νβυ^ποοΜδοΙίθ ΙαΙΐΓΒϋοίιβΓ (περ.}, 

Άθήναι. 
= ΒοΙΙβίϋηο (ΙβΠα Βδάία Οτεο& άϊ ΟΓοίί&ίβΓΓδία 

(περ.), ΚοΐΏ9. 
= ΒΜοειη δίικΒβδ (ττερ.), Θεσσαλονίκη. 

= (-ερ.), Πράγα. 
= (περ.), Βρυξέλλαι. 
— Βγζ&ηΐΐηίδοΐαβ ΖβίίδοΙίΓίίί (περ.), Μονάχον. 

= (περ.), Θεσσαλονίκη. 

= έίικίβδ Β&ϋίαηϊςιιβδ (περ.), 8οίΐ&. 

= (περ.), ΜεκίΓκί. 
= Ρο1Ϊ3. ΝθοβΙΙθηίοδ. (περ.), Αηΐ8ΐθΓ<ΐ3.ι:η. 
= ΖβΐΙδοίΐΓΐίΙ ίτΐπ §^ρίβο1ιΪ8θ]ιβ αηά ΙαίβίηϊδοΗβ 8ρΓ3- 

οίιβ (περ.), ΟοΙίίη^βη. 
= Οββϊί, Κοηι&η »η<1 Βγζίΐηϋηβ δίνιάίβδ(περ.), 1X8. Α. 

=^3ι11ΓI^ι1^I1 ΠβΓ ΟδίβΓΓβϊοΙιίδοΙιβη Βί^ζ&ηϋηΐδΙΒί (περ.), 
\νϊβη. 

= <ΓοιΐΜΐει1 οΓ ΊΧβοΙο^ίοαΙ δίικϋβδ (περ.), Εοηάοη. 

= Οπβηίαΐΐα Ε1ιπ3ί,ΐαη& Αηαΐβοία, Κόπια. 

~ ΟπβηΙειΠ& ΟιπδΙϊαη» ΡβΓίοάίοΕ (περ.), Κοηια. 

= Χα ραΙβο^ραρΜο £Γβοφΐο βί ΒγζαηΙΐηβ, Ρ^Ηδ 21 - 

25 ΟοΙο&Γβ 1974 (Θοΐΐοφίβδ ίηΐθπιαίΐοηααχ άυ 
ΘΝΚ8, Νγ. 559), Ρειπδ, ΕάίΙΐοηδ άιι ΘΝΗ8, 1977. 

= Ββνιιβ θβδ ΕΙικΙθδ Βί'ζαηϋηβδ (περ.), Ραπε. 
= Ββναο άβδ ΕΙικΙοδ 8αά - ΕδΙ ΕϋΓορββηηβδ (περ.), 

Βυουΐ'β§Ιΐ. 
= Κίιβϊηΐδοίιβδ Μιΐδουιη (περ.), Γερμανία. 

— 8α<ΙθδΙ - ΡοΓδοΙιυη^βη (περ.), Γερμανία. 

— νίζαηί,ϋδΐίΐ] νΓβιηθηηίΙί (περ.), Μόσχα. 

= ΖβίίδοΙίΓίίί ίϋΓ Β<ι1Ιίαηο1θ§ΐθ (περ.), Μονάχον. 

= ΖΠοΓηϋν: Καάον& (περ.), Βελιγράδιον. 

Α' — ΓΕΝΙΚΑ 

Αφιέρωμα στον Όκτάβιο Μερλιέ, ΔΚΜΣ 1, 1977, σσ. 9-26 [Ό/.τ, Μ ε ρ λ ι έ, Ή 

πρώτη επαφή μου μέ τή Μ. Άσία. Προσωπικές άναμνήσεις (σσ. 11 -16). — Γ. 

Ζαριφοπούλου, Ό Όκτ. Μερλιέ καί τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 

(σσ. 17-19). — Φ. Άποστολοπο ύ λ ο υ, Όκτ. Μερλιέ, ό άνθρωπος καί τό 

έργο του (σσ. 19-26)]. 

Δ ε - Κ ι γ ά λ λ α, I., Σχεδίασμα κατόπτρου της νεοελληνικής φιλολογίας. . ., Άθήναι 

1978, 16ον, σσ. 114 [φωτοτυπική άνατύπωσις τής έκδόσεως του 1846 έν Έρμου- 

πόλει Σύρου]. 
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ΌβΠν&ηίδ, Ο. I., Τΐιβ ΑοϋνΐΙν οί ΡΓοίβδδΟΓ Οίι&ΓδΙβιηΒοδ ΓΓ3§ΐδΙ&ε ΐη ίΐιβ 

Ιηδίΐίαίθ Ιογ Βαίοαη βίνάίβδ, Β8 18, 1977, σσ. 5-11. 

Δετό ράκη, Θ., Στέφανος Ξχνθουδίδης. Βιογραφικά - Βιβλιογραφικά, Κρητολογία, 

τεΰχ. 6, 1978, σσ. 107 - 178. 

Θ ε ο χ ά ρ*η» Π. Σ., Φραγκίσκος Μαυρόλυκος, πρόδρομος τοΰ Νβ\νΙοη καί τοϋ ΚβρΙβΓ. 

Τετρακόσια χρόνια άπό τοϋ θανάτου του, ΝΕ 103, 1978, σσ. 505 -515 (πβλ. Ιλι¬ 

σός 23, 1978, σσ. 137 - 153). 

ΚαΓ&ίΙιαη&δδίδ, Α., Οοηίπ&ιιΙϊοιι 8. Ια οοηηαΐδδαηοβ άβ Ια νΐβ βί άβ ΓωιινΓβ 

άβ άβαχ ΟΓβοδ άβ Ια ΌίαδροΓα : Αίΐιαηαδΐοδ Κοηάοίάΐδ βί ΑΙΙιαηαδίοδ δ^ίαιίαδ 
(18β δΐέοΐβ), Β8 19, 1978, σσ. 159 - 184 + 3 πίν. 

Κόκκινου, Δ., Ανδρόνικος Κομνηνός (τραγωδία). Μέ σκηνική διαίρεση σέ δύο 

περιόδους καί οχτώ θεατρικές ένότητες, ΗΕ 26, 1977, σσ. 788 - 816. 

Μανούσακα, Μ. I., Τό Ιστορικό καί φιλολογικό έργο τοϋ Στεφάνου Ξανθουδίδη 

(1864 - 1928), ΝΕ 104, 1978, σσ. 1468 - 1474. 

Μ α σ τ ρ ο δ η μ ή τ ρ η, Π. Δ-, Ό Οοίανβ ΜθγΙϊθγ (1897 - 1976) καί ή προσφορά του 

στα νεοελληνικά γράμματα, ΕΕΦΣΠΑ 25, 1974- 77, σσ. 69 - 88. 

Μ ο υ τ ζο υ ρ η, I., Βενιαμίν ο Λέσβιος. Εισηγητής τοϋ ηλιοκεντρικού συστήματος στήν 

Ελλάδα, Λεσβιακά 7, 1978, σσ. 112 - 125. 

Παναγιωτοπονλου, Σ., 'Ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος κ’ οί Βυζαντινές Μελέτες, Φιλ. 

Πρωτ. 35, 1978, σσ. 289 - 291. 

II αν τελιού, Μ., 'Η προσωπικότητα τοΰ Αθανασίου Ψαλίδα (1767 έως 1829), 

ΗΕ 26, 1977, σσ. 864 - 868 καί 27, 1978, σσ. 8-12 καί 217 -223. 

Παπαζηση, Δ. Τ., Βιογραφική συλλογή λογιών Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας, 

ΗΕ 26, 1977, σσ. 28 - 38, 217 - 225, 370- 378, 690 - 702, 890 - 898 καί 27, 

1978, σσ. 224 - 235, 423 - 430, 604 - 615, 817 - 831, 981 - 992 (συνεχ.). 

Παπουλ, ί δ η, Κ. Κ., Συμπληρωματικά στοιχεία γιά τό Συνόδη καί τήν Αιμιλία Πα- 

παδημητρίου, Μακεδονικά 1.8, 1978, σσ. 295 - 300. 

Πατεράκη, Μ., Μάξιμος Μαργούνιος, Αμάλθεια 8, 1977, σσ. 145 - 154. 

Πέταλον. Συλλογή ιστορικού ύλικοΰ περί της νήσου ’Άνδρου ύπό Δ. I. Π ο λ έ μη. Τεύ¬ 

χος Α', “Ανδρος 1977, 12ον, σσ. 224 [είς τάς σσ. 158 - 220 βλ. αναγραφήν δη¬ 

μοσιευμάτων τοΰ Δημητρίου Π. Πασχάλη]. 

Πίσσα, Μ. Ν., Αθανάσιος Κύπριος ό ρήτωρ, 1571 - 1663, ΚΛ 10, 1978, σσ. 

109 - 120. 

Πολίτη, Λ., Ιστορία τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 1978, 12ον, σσ. ις' + 446. 

.Π ο υ ρ ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, Κ., Τό επάγγελμα τοΰ ίατροΰ είς τό Βυζάντιον, Παρνασσός 
20, 1978, σσ. 389 - 401. 

Ρόζου, Β., Φιλοσοφία καί ιατρική κατά τήν άναγέννησιν. Αριστοτελική σχολή τής 

Παδούης, Πλάτων 30, 1978, σσ. 262 - 267. 

ι α τ ό π ο υ λ ο υ, Δ., Βυζαντινό ειδύλλιο, Φιλ. Πρωτ. 34, 1977, σσ. 145-149. 

τ ά θ η, Γ. Θ., Παρηχήματα θεολογικά - μουσικολογικά - οδοιπορικά, Άθήναι 1978, 
δον, σσ. 128. 

Τ&οΐιΐ&οδ, Α. Ε., ΜοιιηΙ Αίΐιοδ 3Π(1 ίίιβ 81&νΐο ΕΗβΓ&ΙιΐΓβδ, ΟγΓΪΠοιηβΙΙιο<1ί&- 

ηιιιη IV, 1977, σσ. 1-35. 

Τοιιΐίαίοδ-Β&ηΐίβι·, ϋΐ&ηβ, Τίΐθ ΒγζδηΙΐηθ ΟγΠιγο8, Βυζαντινά 9, 1977, 

σσ. 323 - 383. 

Τωμαδάκη, Β. Φ., I. ν&ιι Μίΐΐίη^βπ καί ΑΙβχ&ηάβΓ ν&η ΜίΙΙϊη^βπ (Δύο Βρε- 

ταννοί, βυζαντινολογοΰντες έν Κωνσταντινουπόλ.ει), Άθηνά Ο Τ', 1976- 77, σσ. 

354 - 356. 

Τωμαδάκη, Ν. Β., Κλασσίκισμός, διαφωτισμός καί "Αδαμάντιος Κοραής, Μνη¬ 

μοσύνη 6, 1976 - 77, σσ. 94 - 116. 

— Ό Ιωάννης Συκουτρής ώς βυζαντινολύγος, ΝΕ 104, 1978, σσ. 1426 - 1436, 1477 - 

1483, 1555 - 1567. 

— Σ/.ορδίλαι - Λιγνοί Σφακίων, Αμάλθεια 9, 1978, σ. 226. 

Τ ω μ α δ ά κ η, Ν. Β. - Τ ρ ω ϊ ά ν ο υ, Σ., Είς μνήμην Δ. Γκίνη (ί 11.9.1978), ΕΕΒΣ 

ΜΓ', 1977 - 1978, σσ. 384 - 394. 

Χαριστήρια είς τιμήν τοΰ Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος. Τόμος συλλο¬ 

γικός, Θεσσαλονίκη 1977, 8ον, σσ. 546 + 22 πίν. 
Χατζή φώ τη, I. Μ., Βυζάντιο καί Εκκλησία. 'Η άπομυθοποίηση καί ή ιστορική 

άλ.ήθεια (μετά εισαγωγής, σσ. 9 - 11, ύπό Ν. Β. Τωμαδάκη), Αθήνα 1978, 12ον, 

σσ. 127 [Έκδ. Άποστολικής Διακονίας]. 

Β' _ ΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

Άγγελίδη, X-, Ή χρονολόγηση καί ό συγγραφέας τοΰ διαλόγου Φιλόπατρις, Ελ¬ 

ληνικά 30, 1977- 78, σσ. 34 - 50. 

Αθανασίου Αλεξάνδρειάς τοΰ Μεγάλου άπαντα τά έργα, 12 : αμφιβαλλόμενα. Εισα¬ 

γωγή - κείμενον - μετάφρασις - σχόλια ύπό Β. Δ. Φανουργάκη, Θεσσαλο¬ 

νίκη 1977, 12ον, σσ. 388 ["Ελληνες Πατέρες τής Εκκλησίας 31— Πατερικαί 

εκδόσεις «Γρηγόριος ό Παλαμας»]. 

Αΐβχίονι, Μ-, Α οπΙΐθ3Ϊ Γθ&ρρΓ+δα1 οί ΕιΐδΙ&ΙΙιίοδ ΜαΙίΓβπώοΙΐίθδ’ Ηγδτηίηο 

&η<1 Ηγδίηίηίδδ, ΒΜ08 3, 1977, σσ. 23 -44. 

’Λμιραλή, Γ. Ν., Ρωμανού Αίνος είς τό πάθος καί τήν Άνάστασιν, ΓΠ 60, 1977, 

σσ. 112-121. 
Άμπαζόγλου-Άργυροπούλου, Ε., Προσπάθεια πρώτης προσεγγίσεως 

είς τάς πηγάς τοΰ έργου τοΰ Νικολ,άαυ Μαυροκορδάτου, Φιλοσοφία 7, 1977, σσ. 

404 - 415. 

Βολουδάκη, Β. Ε., διακόνου, Ακολουθία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου 

αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοΰ θαυματουργού τοΰ Παλ,αμά ... ποιηθεϊσα ... 

ύπό τοΰ άγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φιλόθεου τοΰ Κόκ¬ 

κινου, Πειραιεύς 1978, δον, σσ. 176. 

Γ ι α ν ν α κ ά, Ε. Π., Χριστόφορος ό Μυτιληναΐος, Λεσβιακά 7, 1978, σσ. 83 - 100. 

Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, Ε., Αντώνιος ό "Επαρχος. "Ενας Κερκυραΐος 

ούμανιστής τοϋ ις' αιώνα, 'Αθήναι 1978, 8ον, σσ. ις' + 360. 

Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου άπαντα τά έργα. 5 : Λόγοι έορταστικοι - ηθικολ,ογικοι. Εισα¬ 

γωγή - κείμενον - μετάφρασις - σχόλια ύπό Ν. Ε. Ά π ο σ τ ο λ ά κ η, Θεσσα¬ 

λονίκη 1977, 12ον, σσ. 496 ["Ελληνες Πατέρες τής Εκκλησίας 27 —Πατερικαί 

έκδόσεις «Γρηγόριος ό Παλ,αμάς»]. 

Γρηγορίου του Θεολόγου άπαντα τά έργα. 8 : 'Ο Χριστός Πάσχων - έπη δογματκά. 

Εισαγωγή - κείμενον - μετάφρασις - σχόλια ύπό I. Σ α κ κ α λ. ή, Θεσσαλονίκη 

1977, 12ον, σσ. 400 ["Ελληνες Πατέρες τής Εκκλησίας 24 —Πατερικαί έκδό- 

σεις «Γρηγόριος ό Παλαμας»]. 

Ό 3^οιΐΓ3 8, Ώ., Μίοΐιαβί Ρδβΐΐοδ’ Κτϋΰί 3η άβη αΐίβη Οπβοΐιβη υηά άβιη %ήβ- 

οΗΐδβίιβη Κιχίί, Θεολ,ογία 48, 1977, σσ. 40 - 75. . 

— Όΐβ Κβίιεώίΐΐίαΐίοη άβν ^ΗβοΙιίδοΚβη δίικΒβη ϊιη XI. I&1ΐΓΐιιιη<ΙβΓΐ νιιι<1 Μΐοΐι&βΐ 

Ρδβΐΐοδ, Θεολογία 49, 1978, σσ. 185 - 198, 392 - 411 (συνεχ.). 
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Δρίτσα, Δ., Ρυθμικά αποσπάσματα έκ των έργων Κλήμεντος του Άλεξανδρέως, 

Θεολογία 48, 1977, σσ. 379 - 399. 

Εγγλ εζακη, Β., Ανέκδοτον υπόμνημα του Όσιου Νεοφύτου τοΰ Εγκλείστου εις · 

τήν Άποκάλυψιν, ΕΚΕΕ VIII, 1975 - 77, σσ. 73-112. 

Ευσέβιου Καισαρείας Απαντα τά έργα. 1 : Εκκλησιαστική ιστορία Α' - Γ'. Εισαγωγή - 

κείμενον - μετάφρασις - σχόλια υπό Π. Κ. Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1977, 

12ον, σσ. 372 [Έλληνες Πατέρες τής Εκκλησίας 28 — Πατερικαί εκδόσεις «Γρη- 

γόριος ό Παλαμας»]. 

Ζωγράφου-Λύρα, Γ., Συμβολή στην έρευνα των «Τρωικών» τοΰ Τ. Τζέτζη {ό 

μύθος τοΰ Παλαμήδη στις Αλληγορίες καί στα Προομηρικά - Σχετική χρονολό¬ 

γηση καί πηγές), Δωδώνη 6, 1977, σσ. 407 -418. 

Θεοδώρα κοπούλου, I. Ν., Πληθώνεια, ΑΣ 3, 1977, σσ. 5-35. 

Τ Ιι β ο (I ο γ ί ά ί 8, Γ 1ι γ., Ζιιτπ Κ&ηοη άβε Ραρ. Ογ&θο. νίηάοΐ). 31956, ΙΟΒ 26, 1977, 

σσ. 49 - 51. 

— Αη&ίορίι&ηβδ \νβδρβη 910 ιιη«1 Ηβδγοίι Ε 6216 ΕηΙίθ, ΚΜ 120, 1977, σσ. 

93 - 95. 

Ιακώβ, Δ., Στο περιθώριο ελληνικών κειμένων, Ελληνικά 30, 1977 - 78, σσ. 383 - 

391 [εντός παρατηρήσεων εις αρχαίους συγγραφείς βλ. έν σ. 386, Ό Διόδωρος 

Σικελιωτης καί τα σχόλια τοΰ Τζέτζη στήν Αλεξάνδρα τοΰ Λυκόφρονα]. 

Ιωάννου Χρυσοστόμου άπαντα τά έργα, 28 : Ποιμαντικά καί άσκητικά Α'. Εισαγωγή - 

κείμενον - μετάφρασις - σχόλια ύπό Π. Κ· Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1978, 

12ον, σσ. 888 [Έλληνες Πατέρες τής Εκκλησίας 35 — Πατερικαί Εκδόσεις 
«Γρηγόριος ό Παλαμας»]. 

Κ&ΓροζΠοδ, Α., ββνβηίθβη ΙβΗβΓδ οί Οι·β§οποδ Αΐάηιίγηοδ (οοιί. Μοηηο. Οι*. 

223), Οοΐΐβοί,ηηβει Βγζ3η1ιη& = ΟΟΑ 204 (Ρώμη 1977), σσ. 65-117. 

ΟδΙ&ί^^ίοίιι-Τορρΐη#, Ε., Κοτηαηοδ οη ίίιβ βηί^Γν ΐηΐο ^ΓΐΐδδΐΙβηΊ : α 
ΒηδίΙ&οδ Εο§Όδ, Βγζηηίΐοη 47, 1977, σσ. 65 - 91. 

— Οη οβ,Γΐ,ΙιςυηΙζβδ ο,ηά ίΐΓβδ : Κοιηαηοδ3 βηοοιηίιιιη ΐο .Γιΐδϋηΐηη, ΒΖ 71, 1978, 

σσ. 22 - 35. 

Ιίράβαρη, Α. Γ., Αγγέλου Μπενιζέλου άνέκδοτο εγκώμιο στον Νικόδημο Μεταξά, 

ΚΧ 2, 1977, σσ. 291 - 318 2 πίν. 

Κρ ιαρ α, Ε., Μιχαήλ Ψελλός. Ό ανθρωπιστής. Ό Χριστιανός, Φιλ. ΙΙρωτ. 34, 1977, 

σσ. 181 - 186. 

Ααμψιδου, Ο., Ό Κλασσικίσμός καί αί λα'ίκαί τάσεις εις την χρονογραφίαν τοΰ 

Έφραίμ (14ος αιών), Βυζαντινά 9, 1977, σσ. 115-121. 

Μαμών η, Κ., Παρατηρήσεις επί τοΰ Τυπικοΰ τής μονής Πετριτζοΰ (Μπατσκόβου), 

ΕΕΒΣ ΜΓ', 1977 - 1978, σσ. 329 - 344. 

Μανάφη, Κ. Α., Ανέκδοτος νεκρικός διάλογος όπαινισσόμενος πρόσωπα καί γε¬ 

γονότα τής βασιλείας Ανδρονίκου Α' τοΰ Κομνηνοΰ, 3 Αθήνα Ο Τ', 1976 - 77, σσ. 

308 - 322. 

— Βυζαντινή ιστοριογραφία καί ιστορική άντικειμενικότης, Στασϊνος Τ', 1977 - 78, 

σσ. 155 - 161. 

— Ό παραφραστής τοΰ Άρίστοτέλους ιερομόναχος. Σοφονίας (δεύτερον ήμισυ ιγ’- 

άρχαί ιδ' αί.), παραλήπτης της επιστολής ριγ' τοΰ Κωνσταντίνου ’Ακροπολίτου, 

ΕΕΦΣΠΑ 26, 1977 - 78, σσ. 295 - 305. 

Μαρ κοπούλου, Α., Ή Χρονογραφία τοΰ Ψευδοσυμεών καί οί πηγές της. Διδα¬ 

κτορική διατριβή, Ιωάννινα 1978, 8ον, σσ. ιη' γ- 212. 

Μ π ε ν ά κ η, Λ. Γ., 3Από την ιστορία τοΰ μεταβυζαντινού Αριστοτελισμού στον Έλλη- 
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νικό χώρο. Αμφισβήτηση καί υπεράσπιση τοΰ φιλοσόφου στον 1 8ο αιώνα. Νικό¬ 

λαος Ζερζούλης - Δωρόθεος Λέσβιος, Φιλοσοφία 7, 1977, σσ. 416 - 454. 

Μπ όνη, Κ. Γ., Χριστιανική Γραμματεία ήτοι φιλολογική καί κριτική Ιστορία των 

Πατέρων καί Εκκλησιαστικών Συγγραφέων. Τόμος Α' : Οί λεγόμενοι Άποστολι- 

κοί Πατέρες, Έν Άθήναις 1977, 8ον, σσ. ρκζ' + 454 [Άρχεΐον Περιοδικού 
«Θεολογία» 2]. 

— Άμφιλοχίου Ίκονίου «περί ψευδούς άσκήσεως», Θεολογία 48, 1977, σσ. 7-20, 

217 - 224, 433 - 441, 641 - 657 και 49, 1978, σσ. 22 - 29, 209 - 217, 417 - 422, 

625 - 628 4- 6 πίν. (σσ. 629 - 634). 

ΝΐΕοΙ&ου, Τ., Οπιη<Ι1<3§;βη(ΐ6 Οοάαη^η ϊί^ϋΓ Πίο Βνζαηϋηίδοΐιο Ρΐιϊίοδορίιϊβ, 
Βυζαντινά 9, 1977, σσ. 167- 186. 

Ν I κ ο λ ο π ο υ λ ο υ, Π. Γ., Ακολουθία ανέκδοτος εις Αρσένιον πατριάρχην Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως, ΕΕΒΣ ΜΓ', 1977 - 1978, σσ. 365 - 383. 

ϋ υ ό η, Θ., Βυζαντινή Ιμνογραφία, Άθήναι 1978, 8ον, σσ. 574 [άνατύπωσις 40 παλαιο- 

τέρων δημοσιευμάτων]. 

II α π α γ ι ά ν ν η, Κ-, πρωτοπρεσβυτέρου, Σ ψπλήρωσις ελλιπών εκκλησιαστικών ύμνων, 

ΓΠ 61, 1978, σσ. 202 - 204. 

Ρ&δοΐιοδ, Ρ. Β., Οεώι-ίβΐ ΡΗγιηιιο§τ&ρ1ΐ6 Κοηί.Μαμ Μ Γ»ηοηδ, Θεολογία 48, 

1977, σσ. 248 - 284, 489 - 525. 825 - 843 καί 49, 1978, σσ. 96 - 125, 528 - 563, 

834 - 887 (συνεχ.). ? 

II ά σ χ ο υ, Π. Β., Ό Ματθαίος Βλάσταρης καί τό ύμνογραφικόν έργον του, Θεσσαλο¬ 

νίκη 1978, δον, σσ. 304 -|- 8 πιν. [ Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοΰ Αίμου - 183]. 

II ελεγρ ίνη, Θ. Ν., Ή έννοια τοΰ κάλλους στον Δαμάσκιο. Διατριβή επί ύφηγεσία, 
Άθήναι 1977, 12ον, σσ. 132. 

Σ ι ό ε ρ η - I ολια,.Α,, Παρατηρήσεις εις Μ. ΓΙλανούδη μετάφρασιν Α' επιστολής των 

Ήρωίδων τοΰ Όβιδίου, ΕΕΦΣΠΑ 26, 1977 - 78, σσ. 364 - 373. 

Σιμοπούλου, Θ. Ν., άρχιμ., Μελέτιος 0 Γαλησιώτης, Άθήναι 1978, 8ον, σσ. 577. 

Σωτ η ροπουλ ου, X. Γ,, Ή Μυσταγωγία τοΰ * Αγίου Μαξίμου τοΰ 'Ομολογητοΰ 

(εισαγωγή - κείμενον - κριτικόν υπόμνημα). Διδακτορική διατριβή, Άθήναι 1978, 
8ον, σσ. 302, 

Τατάκη, Β., 'Η Βυζαντινή Φιλοσοφία. Μετάφραση άπό τή γαλλική έκδοση Εΰας 

Καλπουρτζή. Έποπτεία καί βιβλιογραφική ενημέρωση Λίνου Μ π ε¬ 

ν ά κ η, Αθήνα 1977, 8ον, σσ. 384. 

Τ ΐ ί ί ΐ χ ο £ 1 ιι, V., Όιβ ^Γΐβοΐιίδοίιβ Αη11ιοΙθ£)β ίη ζ\νθί ΟοΠίοίιίοη άβδ .ΙοΙιαηηυδ 
ΟίιοΓίδδΠίβηοδ, ΒΖ 70, 1977, σσ. 2-21. 

Τ ρ εμ πέ λα, Π. Ν., Εκλογή ελληνικής ορθοδόξου ύμνογραφίας. Έκδοσις δεύτερα 
έπηυξημένη, Άθήναι 1978, 8ον, σσ. λβ' + 448. 

Τσάρα, Γ., Σφραντζής, Φιαλίτης ή Φραντζής ;, Βυζαντινά 9,1977, σσ. 123 - 139. 

1 ω μ α δ ά κ η, Ν. Β., Ό Νικόλαος Μαλαξός, πρωτοπαπας Ναυπλίου (1505 - 1587) έν 

Κρήτη καί τό έν αυτή ύμνογραφικόν του έργον, Αμάλθεια 8, 1977, σσ. 195 - 204. 

— Σέργιος πατρίκιος ομολογητής, πατήρ τοΰ ίερου Φωτίου, καί ό εις μνήμην του 

(13 Μαΐου) Κανών ?Ιωσήφ τοΰ 'Τμνογράφου, ΕΦ ΝΘ', 1977, σσ. 152-161. 

— Βυζαντινά καί Μεταβυζαντινά. Φιλολογικαί, ίστορικαί καί γλωσσικαί μελέται 

άνατυπούμεναι μετά προσθηκών καί πινάκων, Άθήναι 1978, δον, τεΰχος Ά, σσ. 

η' + 415, τεΰχος Β', σσ. η' + 400. 

Ε&ΙοιίΓοδ, Ο., ΤεχΙΙαΜίδοϊιβδ ζιιτη Οβ^οΙιΐοΠ(δ\νοΓΚ Ηβδ ΝΐΚοΙβδ Οιοηί&ίβ», 

ίΟΒ 26, 1977, σσ. 119-124. 

Φωσκόλου, Μ., Μία έπιστολή Μακαρίου Μονεμβασίας (1583) καί δύο Νικηφόρου 
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Παροναξίας (1613, 1617) τών Μελισσώνων, ΕΕΚΜ 10, 1974 - 78, σσ. 243 - 264. 

Φ ω τ ε ι ν ο ϋ, Ν. Γ., Μαρίνος ό Τύριος, Δ1ΕΕΕ 20, 19/"1 - ΐ/·, σσ. 263-44/. 

Χρηστίδη, Δ., Τδ άρθρο τής Σούδας για τον Λουκιανό και ό Άρέθας, ΕΕΦΣΓΙΘ 

16, 1977, σσ. 417 - 449. 

Γ' - ΔΗΜΩΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

"Ανθη Εύλαβείας. Εισαγωγή καί επιμέλεια Α. Καραθανάση, 5Αθήνα 1978, 16ον, 

σσ. ^δ' + 72. 

Ανωνύμου, Διήγησις Αλεξάνδρου του Μακεδόνος. Επιμέλεια Γ. Β ε λ ο υ δ ή, ΑΘηνα 

1977, 16ον, σσ. ρκη' + 136· [Ή εισαγωγή (σσ. θ'-ρι') μετάφρασις, μετά τινων 

προσθηκών, τοϋ Ο. V ο 1 ο υ (1 ί δ, Αΐβχαηάορ άβΓ Οροββ. Είη »1ΐ6Γ Νθα^ίβοΗβ, 

Μϋηοΐιβη 1969]. 

Δεμπόνου, Α., Κεφαλονίτικη παραλλαγή του «Θρήνου τής Παναγίας)», Παρνασσός 

20, 1978, σσ. 61 - 63. 

Ζαμπελίου, Σ., Ασματα δημοτικά τής Ελλάδος, Αθήναι 1978, 12ον, σσ. 176 

[φωτοτυπική άνατύπωσις τής έκδόσεως τοϋ 1852 έν Κέρκυρα]. 

Ζ ώ ρ α, Γ. Θ., Ή Παναγία εις την νεοελληνικήν ποίησιν, Παρνασσός 19, 1977, σσ. 

119 - 142. 

— Παλαιότεραι έπιδράσεις τοϋ Δάντου επί τήν νεοελληνικήν λογοτεχνίαν (στοιχεία 

δι’ εύρυτέραν έρευναν), Παρνασσός 19, 1977, σσ. 143 - 148 [πρώτη δημοσίευσις 

ΝΕ 71, 1962, σσ. 724 - 726]. 

Κακριδή, I. Θ., Ποικίλα ελληνικά. 31. Παρατηρήσεις σέ άνώνυμα κηρύγματα τοϋ 

18ου αιώνα. 32. Σ’ τούτο το σπίτι πού ’ρθαμε πέτρα να μην πομείνει, Ελληνικά 

30, 1977 - 78, σσ. 141 - 145. 

Κορινθίου, I., Φραγκοχιώτικη Πασχαλινή δοξολογία, Παρνασσός 19, 1977, σσ. 

99 - 104. 

Κ ρ ι α ρ ά, Ε., Μιά ιταλική μετάφραση τοϋ Έρωτόκριτου καί το κείμενο τοϋ Κορναρου, 

ΕΕΦΣΠΘ 16, 1977, σσ. 77 - 93. 

Κ,ύρρη, Κ. Π-, Ή ορθόδοξη συνείδηση τοϋ Λεοντίου Μαχαιρά, ΚΛ 10, 1978, σσ. 

159 - 165. 

Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή, *0 Κρητικός πόλεμος (1645 - 1669). Εκδοση κριτική - εισα¬ 

γωγή - επιμέλεια Λ. Ν. Ν ε ν ε δ ά κ η, 5Αθήνα 1979, 8ον, σσ. 656. 

Μαυρομάτη, Γ. Κ., Στίχοι τής «Ρίμας Θρηνητικής» τοϋ Πικατόρου σέ κρητικό 

δημοτικό τραγούδι, Κρητολογία, τεϋχ. 7, 1978, σσ. 81 - 100. 

Μ π ο υ μ π ο υ λ ί δ ο υ, Φ. Κ., Ανέκδοτον στιχούργημα τών τελευταίων χρόνων τοϋ 

ιη' αίώνος περί τοϋ Νικολάου Μαυρογένους, ’Αθηνά ΟΤ', 1976 - 77, σσ. 222 - 230. 

Ξ ιού τα, Π., "Ενα ανέκδοτο χειρόγραφο τοϋ Μητροφάνους τής Μαχαιράδος, ΚΣ 41, 

1977, σσ. 47 - 100. 

II α π α δ ο π ο ύ λ λ ο υ, Θ., Χειρόγραφοι παραλλαγαί λυρικών ασμάτων, ΚΣ 41, 1977, 

σσ. 191 - 210. 

— Έρωτοκρίτειυι άφηγήσεις έν τώ κυπριακώ δημώδει λογω, ΚΣ 41, 197/, σσ. 

211 - 252. 

Πηδώνια, Κ·, Τά λόγια γλωσσικά στοιχεία στα έργα τοϋ Χορτάτση. Διδακτορική 

διατριβή, Ιωάννινα 1977, 8ον, σσ. 320. 

Σ π ε ρ ά ν τ σ α, Θ., Τά περισωθέντα έργα τοϋ Αργύρη Φιλιππίδη. Μερική Γεωγραφία - 

Βιβλίον Ηθικόν, Αθήνα 1978, '12ον, σσ. 360. 

Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Κ. I., «Πανάρατος». Επιτομή τής «Έρωφίλης» τοϋ Γεωργίου 

Χορτάτζη όπως παίζονταν στά Γιάννινα τό 1887, ΗΕ 26, 1977, σσ. 58 - 76. 

Χατζηγιακουμή, Μ., Τά μεσαιωνικά δημώδη κείμενα. Συμβολή στή μελέτη 

καί στην έκδοσή τους. Τόμος Α' : Λίβιστρος - Καλλίμαχος - Βέλθανδρος, Αθήνα 
1977, 8ον, σσ. 264 4-11 πίν. 

Δ' - ΓΛΩΣΣΑ 

Α λ ε ξ ί ο υ, Σ., Στοιχεία τών μεταγενεστέρων ελληνικών καί λατινικών στά νέα ελλη¬ 

νικά— κυρίως στην Κρήτη, Αμάλθεια 8, 1977, σσ. 73 - 87. 

— Προσθήκη γιά τις βυζαντινές ζάβες, Αμάλθεια 8, 1977, σσ. 213-214. 

Ανδριώτη, Ν. Π., Ετυμολογικά Λέσβου, Λεσβιακά 7, 1978, σσ. 52 - 57. 

Αντιχάρισμα στον καθηγητή Νικόλαο Π. Α ν δ ρ ι ώ τ η. Ανατύπωση 88 εργασιών 

του μέ τή φροντίδα επιτροπής, Θεσσαλονίκη 1976, 8ον, σσ. κδ' 4- 568 [εις τάς 
σσ. ιε'- κδ' αναγραφή έργων Ν. Π. Ανδριώτη]. 

Α π ο σ τ ο λ ο π ο υ λ ο υ, Φ. - Α ν δ ρ ε ά δ η, Ε., Τά βαπτιστικά ονόματα άνδρών καί 

γυναικών τής Καππαδοκίας, ΔΚΜΣ 1, 1977, σσ. 89 - 135. 

Β α γ ι α κ α κ ο υ, Δ., Τό παρά Παυσανία τοπωνυμικόν τής Αρκαδίας (Σχεδίασμα 

μελέτης), ΓΙρακτ. Α' Συν. Άρκ. Σπ., σσ. 213 - 224. * 

— Τό γλωσσικόν υλικόν έκ τής Μακεδονίας καί Θράκης εις τό κέντρον Συντάξεως 

τοϋ Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδημίας Αθηνών καί τά σχετικά προβλήματα, 
Α' ΣΓΒΧ, σσ. 97 - 161. 

Γ κ α τ σ ο π ο ύ λ ο υ, Σ. Μ., Γλωσσάριον τών δύο ηπειρωτικών επαρχιών ΙΙωγωνίου 

καί Κονίτσης, ΗΕ 26, 1977, σσ. 901 - 911 καί 27, 1978, σσ. 23 - 26, 243 - 250. 

— «Τά κουδαρίτικα», ήτοι ή συνθηματική γλώσσα τών κτιστών του βορειοδυτικού 

διαμερίσματος τής επαρχίας Κονίτσης Ηπείρου, ΗΕ 27, 1978, σσ. 832 - 842. 

Δ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, Γ. Δ., Ή Άρτα καί ορισμένα συγγενικά της τοπωνύμια, Α' ΣΓΒΧ, 

σσ. 163 - 177. 

Δετοράκη, Θ., Αθησαύριστα βυζαντινά. Έκατοντάς πρώτη, Αθήνα ΟΤ', 1976 - 77, 
σσ. 231 - 242. 

Θ α βώ ρη, Α-, Ετυμολογικά τής νέας ελληνικής. Βάζω, βάλλω, βώνω. Ή «ελιά» τοϋ 

σώματος, ΗΕ 26, 1977, σσ. 408 - 418. 

— Μορφολογικά μερικών ιδιωμάτων τής Δυτικής Μακεδονίας (σχηματισμός τύπων 

τής Προστακτικής καί ιδιαίτερα τοϋ παθητικού άορίστου), Α' ΣΓΒΧ, σσ. 75 - 95. 

— Τό νεοελληνικό κλαρί καί ή αποβολή τοϋ 6 ανάμεσα σέ φωνήεντα σέ νεοελληνικά 
ιδιώματα, Δωδώνη 6, 1977, σσ. 185 - 199. 

Τ Ιι 3. \ν ο γ ΐ 8, Α., ΙΙρουνικός (προύνικος, προύνεικος ιΐδ\ν.) &υ8 πορνικός ϊϊιοΙιγ αΐδ 

ϋϊ>6ΓΖ6ΐΐ£βη<1, Ελληνικά 30, 1977 - 78, σσ. 73 - 83. 

Τ 1ι β ο <1 ο γ ΐ ά ί $, Ο., Ο-θοι^ίδοΙιβ Α1Ι>&η6Γ οάβΓ Οβοι^ίδοΐιβ Κβ1)θ11οη? Ζυ οίκοι* 

δίβΐΐο άθΓ ΟίίΓοηιίί άβ8 Ροίβνί, ΑΠ 34, 1977 - 78, σσ. 254 - 258. 

Θ ω μ ο π ο ύ λ ο υ, I., Τά Συμιακά επώνυμα, Συμαϊκά 3, 1977, σσ. 172 - 179. 

Κ α ρ α ν α σ τ ά σ η, Α., Ή Σύμη κατά τις απόψεις τοϋ γλωσσικού άτλαντα τής Μεσο¬ 

γείου, Συμαϊκά 3, 1977, σσ. 100 - 108. 

Καρανικόλα, Α., Αρχαϊσμοί στό συμαϊκό γλωσσικό Ιδίωμα, Συμαϊκά 3, 1977, 

σσ. 57 - 99. 

Κατσάνη, Ν. Α., Ή κουτσοβλαχική κατάληξη -Θ3Λ1& (-θύο} < λατ. θ11&-{-έλλην. 

-08, Α'ΣΓΒΧ, σσ. 179 - 192. 
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Κ α τ σ ο υ λ έ α, Σ. Γ., Το προθετικόν «α» εις τά παρακχμβούνια γλωσσικά Ιδιώματα. 

Α' ΣΓΒΧ, σσ. 193 - 208. 

ΰ ο 181 ο 1 ΐ ά έ 5, Ρ·, Βθδ &<Ι]βοίίί8 άββίβηαιιΐ άο» Γοΐαΐίοη» δρηΐίαΐβδ βη §;γθο πιο- 

άβπιβ, ΟΙοΙΙ» 55, 1977, σσ. 156 - 158. 

Κ ο λ τ σ ί 8 α, Α., Γραμματική καί λεξικό τής κουτσοβλάχικης γλώσσας, Θεσσαλονίκη 

1978, δον, σσ. 200. 

Ο ο η ο τη ϊ 8, Ν., δοΓίρΙΐυηοαΙαβ οηΐϊο&β, ΘΙοΙία 55, 1977, σσ. 227 - 231. 
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— Ακολουθία του Μνημοσύνου, Θεσσαλονίκη 1979, 12ον, σσ. 87 {.= Κείμενα Λειτουρ¬ 

γικής, 20]. 

— Τυπολογία τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ΓΠ 61, 1978, σσ. 31-42. 

Χρήστου, Π., Ελληνική Πατρολογία. Τόμος Α'. Εισαγωγή, Θεσσαλονίκη 1976, 

8ον, σσ. 400 [Πατριαρχικόν "Ιδρυμα Πατερικών Μελετών. Χριστιανική Γραμ¬ 

ματολογία 2]. 

— Τόμος Β', Θεσσαλονίκη 1978, δον, σσ. 850. 

— Θεολογικά μελετήματα 3. Νηπτικά καί Ησυχαστικά, · Θεσσαλονίκη 1977, 8ον, 

σσ. 264. 
— Τό φσμα τό καινόν κατά Κλήμεντα Άλεξανδρέα, Κληρονομιά 9, 1977, σσ. 

223 - 233. 

— Ό Μέγας Βασίλειος. Βίος καί πολιτεία. Συγγράμματα. Θεολογική σκέψις, Θεσσα¬ 

λονίκη 1978, 8ον, σσ. 356 [Άνάλεκτα Βλατάδων 27] 

Ψευτογκά, Β., Τό πάθος τοΰ Κυρίου στή Θεολογία τοΰ Ωριγένη, ΕΒΘΣΠΘ 22, 

1977, σσ. 53 - 72. 

Τ'-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

’Α γγ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, Άθ., Τό γενεαλογικόν δένδρον τής οικογένειας τών Καβα- 

σιλών, Μακεδονικά 17, 1977, σσ. 367 - 396. 

Άθανασιώδου, Π.,· Ό Ίουλιανός τοΰ θρύλου, ’ Αθήνα ΟΤ', 1976 - 77, σσ. 103 - 154. 

ΑΙΙιαη&δδί&άί, Ρ·, Α ΟοηΙηΓιιίίοη Ιο ΜΙίΚραίο Τ1ιβο1ο§γ : Τϊιβ ΕπιρβΓΟΓ 

Ιαίΐ&η’δ Ηγιηη ίο Κίη£ Ηβΐίοδ, ΙΤΙιδ Ν.8. 28, 1977, σσ. 360 - 371. 

Α 1ΐ γ \ν 6 Π β Γ, II., Ή πολιτική ιδεολογία τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Μετάφραση 

Τούλας Δρακοπούλου, ’Λθήναι 1977, 12ον, σσ. 176. 

Άρ ι στε ί δ ο υ, Α. X., Τό εμπόριο τής Κύπρου κατά τό 18ο αιώνα, ΚΛ 10, 1978, 

σσ. 1-11.. 
— Ή κοινωνικό - οικονομική δομή, ή παραγωγή καί τό εμπόριο τής Κύπρου κατά 

τή Φραγκοκρατία, ΚΑ 10, 1978, σσ. 211 - 227 (συνεχ.) 

— Εμπορικές σχέσεις Κύπρου καί Αγκώνας άπό τό ιγ' ως τό ις αιώνα, ΚΣ 42, 

1978, σσ. 47 - 58. 

Α 8 <1 γ α ο 1ι α δ, Β., Βοοΐβίβδ πιναΐβδ βαΙΓοηίςμϊβδ 3υχ XV6 - ΧΛΊ® δίοοίβδ : ιηοιινο- 

ηιβηΐδ Λθ Ια ροριιίαΐίοη οί <Ιβ8 ΓΟνοηιΐδ, ΕΒ τεΰχ. 2, 1977, σσ. 49 - 66. 
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Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, Α., Ιστορικές έρευνες έξω άπό τά τείχη τής Θεσσαλονίκης, 

Μακεδονικά 17, 1977, σσ. 1-39. 

— Πηγές τής Ιστορίας τοΰ Νέου Ελληνισμού (1669 - 1812), τόμος Β', Θεσσαλονίκη 

1977, 8ον, σσ. 656. 

— "Αγιος Δημήτριος 6 Άρμογένης, Μακεδονικά 18, 1978, σσ. 27 - 35. 

Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, Κ., Ή άποστολή τών τελευταίων γαλλικών δυνάμεων στήν Κρή¬ 

τη καί τά αίτια τής άποχωρήσεώς τους άπό τον πολιορκούμενο Χάνδακα (Αύγου¬ 

στος 1669), Κρητολογία, τεΰχ. 6, 1977, σσ. 91 - 105. 

— - Οί στρατιωτικές δυνάμεις τής Όθωμανικής αυτοκρατορίας στά 1774, Ελληνικά 

30, 1977 - 78, σσ. 321 - 352, 

Βλασσοπούλου, Σ., Στατιστικαί - ίστορικαί περί Κέρκυρας ειδήσεις. Μετάφραση, 

σχόλια, εισαγωγή Α. Τ σ ί τ σ α, προλεγόμενα Κ. Δ α φ ν ή, Κερ. Χρον. 21, 

1977, σσ. λβ' + 154. 

Β ο γ ι α τ ζ ό γ λ ο υ, Β. Η., Ή Πισιδία τής Μ. Ασίας. Ή διαδρομή τοΰ Ελληνισμού 

της άπό τούς προϊστορικούς χρόνους έως τή Μικρασιατική Καταστροφή, Αθήνα 

1978, δον, σσ. 184. 

V γ 3. η ο υ 8 δ ΐ, Ε., ϋη «ΌίδοοιιΓδ» &7Ζ&ηΙίη βη ΓΙιοηηβιΐΓ άιι 83ΐηί· ΕηιρβΓβυΓ 
ΝίοβρϊιοΓβ Ρΐιοΐί&δ ΐΓδηδίηίδ ρ3Γ 1δ 1ϋΪ6Γ3ίιΐΓ6 δίανθ, ΚΕ8ΕΕ 16, 1978, σσ. 

729 - 744. 

Υρ^ ο η ΐ8, 8., ^ γ., ΑποΙΙιογ ηοίβ οη ίΐιβ ΐηδορΐρϋοη οί ΙΙιο Οΐιυυοίι οί 81, Οβορ^β 
οί Β6ΐϊδβΡ&ηΐ3, Βυζαντινά 9, 1977, σσ. 9 - 22. 

Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ, I., Ή Κρήτη κατά τον τέταρτο βενετοτουρκικό πόλεμο (1570 - 

1571). Διατριβή επί ύφηγεσίι»:, ’Αθήναι 1978, 8ον, σσ. 160. 

Δ ετοράκη, Θ., Γειοργίου Νικολετάκη Χρονικά Σημειώματα, Κρητολογία, τεΰχ. 

5, 1977, σσ. 113 - 138. 

Έγγλεζάκη, Β., Ανέκδοτος σλαυονική επιστολή τοΰ άρχιεπισκόπου Χριστοδούλου 

Α' προς τον τσάρον Μιχαήλ Φεοντώροβιτς Ρωμανώφ, ΚΣ 41, 1977, σσ. 7-21. 

Εύαγγελώτου-Νοταρά, Φ., «Σημειώματα» ελληνικών κιοδίκων ώς πηγή 

διά τήν έρευναν τοΰ οικονομικού καί κοινωνικού βίου τοΰ Βυζαντίου άπό τοΰ 9ου 

αΐώνος μέχρι τοΰ έτους 1204. Διατριβή επί διδακτορία, Άθήναι 1978, δον, σσ. 

η' + 390. 

Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Δ. Α., Αναγέννησις καί 5Αναγεννήσεις. Ελληνικά! άνακεφαλαιώσεις, 

Άθήναι 1978, δον, σσ. 112. 

Ζ α ο 1ι α ρ ί 3 ιΐ ο ο, Ε., Ρ3θ1ιγηιβΓθ3 οιι Ιΐΐθ Λϊϊιοιιρϊοϊ οί Κ38ΐ3ΐηοηιι, ΒΜ08 3, 

1977, σσ. 57- 70. 

— 01)3θΓν3ΐϊοηδ οη δΟΐηβ Τιπ*οίθ3 οί Ρ3θ1ινπΊ6Γ08, ΚΕΒ 36, 1978, σσ. 261 - 267. 

Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ, Γ. I., Καλαμαρία. Άπό τήν ιστορίαν τής Βυζαντινής Χαλκιδική*·, 

Μακεδονικά 17, 1977, σσ. 298 - 314. 

— Μία έξαφανισθεΐσα μεγάλη μονή τής Θεσσαλονίκης. Ή μονή τοΰ Προδρόμου, 

Μακεδονικά 18, 1978, σσ. 1 - 26. 

Ιστορία τοΰ Ελληνικού Έθνους, τόμος Ζ'. Βυζαντινός Ελληνισμός - Πρωτοβυζαντινοί 

χρόνοι (324 - 642), Άθήναι 1978, 4ον, σσ. 504 [Διεύθυνσις έκδόσεως : Γ. Χριστό- 

πουλος. Γενική εποπτεία βυζαντινών τόμων : Δ. Ζακυθηνός. Γράφουν οί : Η. 

ΑΙΐΓίνβΠβΓ - Γλύκατζη, Π. Άθανασιάδη - Γο\νάβη, Τ. Λουγγής, Ε. ΒΓΟίνηϊπμ. 

Α, Στράτος, Σ. Βρυώνης, Αίκ. Χριστοφιλοπούλου, Σ. Τροιιάνος, Ν. Σβορώνος, 

Μ. Ανάστας, Γ. Γαλάβαρης, Λ. Στυλιανού, Ο. Τ3ΐβ, I. θ3800!ΐ]. 

Κ α ρ α γ ε ώ ρ γ ο υ, Β. Σ., Ή «Κ3ΠΟΘ3 830Γ3» παρά τώ επισκοπώ Κρεμώνης Λιουτ- 

πράνδφ, ΕΕΦΣΠΛ 25, 1974 - 77, σσ. 167 - 185. 

ΈπετηρΙς *Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών > τόμος ΜΓ’ 31 



482 Βιβλιογραφία 

Κ α ρ α θ α ν ά σ η, Α., Για ορισμένα βιογραφικά -του Νικοδήμου Μεταξα, ΚΧ 1, 1976, 

σσ. 424 - 129. 

Κ α τ σ α ρ ο ΰ, Β., Συμβολή στήν ιστορία και μνημειακή τοπογραφία του χωρίου Κα¬ 

τοχή Ακαρνανίας. Νέα στοιχεία από τό Χρονικό των Τόκκων, Ελληνικά 30, 1977 - 

78, σσ. 307 - 320. 

Κ ΐδ8 3.8, 8. Κ., Οοηοβπιίη^ ίΐιο (ΙαΙβ οί 11ιβ ιηαπ*Ϊ3£β οί 81βρ1ιβπ Βαάοδίδν βηιΐ 

Αηη3 Οοιηηθηα (σερβιστί μετ’ άγγλικής περιλήψεοις), ΖΚ 18,1978, σσ. 131 - 139. 

Κ ό λ ι α, I., Ό Σεβαστός Κυμινήτης καί ή "ίδρυση τοΰ Φροντιστηρίου τής Τραπεζούντας, 

Ελληνικά 30, 1977 - 78, σσ. 280 - 306. 

Ο ο η ο ιώ ί 8, Ν. ΰ., Οη ίΐιβ Ογρποί ΟπΌηΐοΙβδ, Ελληνικά 30, 1977 - 78, σσ. 153 - 156. 

Κουρνούτου, Γ., Ό πρωτοσύγκελλος Αμβρόσιος Φραντζής, Πελοποννησίακά ΙΒ', 

1976 - 77, σσ. 1-74. 

Κ ^ γ γ ΐ 8, Ο. Ρ., ΟοηΙΐηιιϊΙ^ βηιΐ άίΓίθΓβηίίαΙΐοη ΐη Ιΐιβ Γβ^ϊηιβ 6δί&1)1ΐδ1ΐ0(1 1ιγ 

Αικ1ι*οηίουδ III αίίβΓ Ηίδ νίοίοΓν· οί 23/24ΛΜ328, ΒΕΒΣ ΜΓ', 1977- 78, σσ. 

278 - 328. 

Κ3Ϊοιι-Τίιοιη3(ΐ3ΐίΐδ, Α., Ρβ3δ3ηί ΒοοΐβΙν ϊη 11)0 Ι,&ίβ Βγζ3ηίϊηβ ΕηιρίΓβ. 

Α 8οοΐ3ΐ 3η<1 Πβηιθ£Τ3ρ1ιΐο δίικίγ, ΡηηοβΙοη, Νβ\ν ^Γδθν 1977, 8ον, σσ. 

χίν + 334. 

— δοιηο οΙ)δβΓν3ίίοηδ οη Αΐβχίοδ ΡΙνΐΙαηΙΙίΓορβηοδ 3ηο1 Μηχϊιηοδ ΡΙ&ηοηάοδ, 

ΒΜΘ3 4, 1978, σσ. 89 - 100. 

Λ α ί ο υ - Θ ω μ α δ ά κ η Αγγελικής, Οί δύο εξουσίες : Ή διαμάχη μεταξύ 

παπών και αύτοκρατόρων καί οί θεωρίες των βυζαντινών, Θησαυοίσματα 15, 1978, 

σσ. 106 - 118. 

Γ 3 ιη ρ δ ΐ ιΐ ΐ δ, Ο., ΥΓιιηΛβιΦ&Ρθ Κβ11ιιη£ (Ιθδ ΤΗβοάοΓΟδ ΓβδΙίηπδ άιίΓΟΪι άβη 

Εγζοπ^οΙ Μίοΐιαβί, ,ΙΟΒ 26, 1977, σσ. 125 - 127. 

Λαμψίδου, Ο., Ό ανταγωνισμός μεταξύ τών κρατών τής Νίκαιας καί τών Μεγάλων 

Κομνηνών διά τήν κληρονομιάν τής Βυζαντινής ιδέας, ΑΠ 34, 1977 - 78, σσ. 3 - 19. 

— Ή Τουρκοκρατία στο Μικρασιατικό Πόντο. Μέρος δεύτερο : προς τήν έξοικεσία 

(1820 - 1922). Κεφάλαιο Α', ό δρόμος προς τήν άνθηση (1820 - 1880), ΑΠ 34, 

1977 - 78, σσ. 57 ~ 76. 

— Ή ιστορία τών Ελλήνων του Πόντου είς τά σχολικά έγχειρίδια, ΑΠ 34, 1977 - 

78, σσ. 132 - 154. 

Λαμψίδου, Ο. - Ρ α ζ ή, Α., Εύρετήριον απεικονίσεων καί φωτογραφιών τού Πόν¬ 

του καί τών Ελλήνων Ποντίων, Άθήναι 1977, 8ον, σσ. 312 [Επιτροπή Ποντια¬ 

κών Μελετών. Περιοδικού «Άρχεΐον Πόντου» Παράρτημα 8. Πηγαί τής Ιστορίας 

τών Ελλήνων τού Πόντου 2}. 

Λ ο γ ο θ έ τ η - Μ ε ρ λ ι έ, Μ., Οί Ελληνικές κοινότητες στή σύγχρονη Καππαδοκία, 

ΑΚΜΣ 1, 1977, σσ. 29 - 74. 

Λουγγή, Τ. Κ., Ή Κεφαλονιά στις αρχές τοΰ όγδοου αιώνα (μέ άφορμή τήν εκεί 

έξορία τοΰ Βαρδάνη - Φιλιππικού), ΚΧ 2, 1977, σσ. 73 - 77. 

Μ α λ ι γ κ ο ύ δ η, Φ., Πρόσφατες μελέτες βυζαντινής ιστορίας σέ σλαβικές γλώσσες, 

Βυζαντινά 9, 1977, σσ. 97 - 114. 

Μ α ν ο ύ σ α κ α, Μ. I., Τό ιδ' διεθνές συνέδριον ιστορικών επιστημών τοΰ 83η ΡΓαηοίδΟΟ 

(22 - 29 Αύγ. 1975) καί ή ελληνική συμμετοχή, Βυζαντινά 9, 1977, σσ. 491 - 502. 

Μαυροειδή, Θ., Δυρράχιον πόλις άρχαία οΰτω καλουμένη, Πρακτ. Α' Συν. Άρκ. 

Σπ., σσ. 201 - 204. 

Μ 3 ν γ ο ιη α ίί 8, Ε., ί<3 ίοηάηΐίοη άβ ΡβιηρίΓβ Βογ&ο. Εο Κγ31] ΜΐΙηΙϊη, Θεσσαλο¬ 

νίκη 1978, δον, σσ. 176 -γ- 3 πίν. 1 χάρτ. 

Βιβλιογραφία 483 

Μ έξη, Δ., Ή Μάνη καί οί Μανιάτες. Θέματα γιά τήν ιστορία τους, τή λαογραφία καί 

τήν τέχνη, Άθήναι 1977, 8ον, σσ. 620 + 42 πίν. + 1 χάρτ. 

Μ ο σ χ ο ν ά, Ν., Φοροδοτικός πίνακας τής Κεφαλονιάς τοΰ έτους 1678, ΔΙΑ 1, 1977, 

σσ. 85 - 123. 

Μ ο σ χ ο π ο ύ λ ο υ, Γ-, "Ενας κατάλογος φορολογουμένων τοΰ φρουρίου καί τής πόλης 

τής ’Άσου (1682), ΚΧ 1, 1976, σσ. 130 - 143. 

Μπέττη, Σ., Ζώτος, Απόστολος καί Στέφανος Τζιγαραδες, ΗΕ 26, 1977, σσ. 12 - 

19, 202 - 212. 

Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μ-, Οί Βαλκανικοί λαοί. Άπό τήν τουρκική 

κατάκτηση στήν εθνική άποκατάσταση (14ος - 19ος αί.), Ιωάννινα 1978, 12ον, 

σσ. ιβ'-}-258. 

Ό ρ φ α ν ί δ η, Α. Γ., Πειρατικές επιδρομές στήν Κύπρο στά χρόνια τής Βενετοκρατίας, 

ΚΑ 10, 1978, σσ. 12-26. 

Ο δ 1 γ ο £ ο Γ δ 1ί γ, Ο., Τστορία τοΰ Βυζαντινού Κράτους. Μετάφραση : Ιωάννης 

Παναγόπουλος. Επιστημονική έποπτεία :Εύ άγγελος Κ. Χρυσός. 

Τόμος Α' [324 - 711], ’Αθήναι 1978, 12ον, σσ. 272 + 2 χάρται. 

Παπαδία, Α., Ό Αρσένιος Μονεμβασίας ό Άποστόλης καί ή ελληνική άδελφότητα 

Βενετίας (1534 - 1535), Θησαυρίσματα 14, 1977, σσ. 110-126. 

Π α π ο υ λ ί δ η, Κ. Κ-, Έκ τής ιστορίας τών ρωσσοελληνικών σχέσεων κατά τό τέλος 

τοΰ 16ου καί τήν αρχήν τοΰ 17ου αίώνος (περί τής καταγο^γής τοΰ Πατριάρχου 

Μόσχας Ιγνατίου), νΥτ 38, 1977, σσ. 154 - 156 (ρο>σσιστί). 

Πεντογάλου, Γ., Μήνυμα άπό τον τοΰρκο Φλαμπουράρη Άγγελόκαστρου καί Αγίας 

Μαύρας στούς Βενετσίάνους τής Κεφαλονιάς τήν άνοιξη τοΰ 1615 μέ ύπόσχεση 

αναστολής τών ληστρικών επιδρομών στά νησιά τους, ΕΕΛΜ 4, 1977, σσ. 

143 - 152. 

— Υπομνήματα γιατρών στο Γγ. ΜοΓΟζΐηϊ γιά τήν πανώλη στο Χάνδακα τό 1660, 

Κρητολογία, τεΰχ. 7, 1978, σσ. 75 - 80. 

Π ι σι μίση, Γ., Βρένθη - Άράκλοβον, Πρακτ. Α' Συν. Άρκ. Σπ., σσ. 205 - 212. 

Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, Μ., 'Ιί Πελοπόννησος κατά τήν δευτέραν Τουρκοκρατίαν (1715- 

1821), Αθήνα 19782, 12ον, σσ. η' 4- 308 [Άνατύπωσις τής έκδόσεως τοΰ 1939 

εις τήν σειράν Τβχΐθ ιιηά Ρ’οΓδοΙιιιημβη ζαρ Βγζηηΐίηΐδοΐι - Νβιΐβτίβοΐιϊδοΐιβη 

Ρΐιίΐοΐο^ίο, Νγ. 33]. 

8 I Ο I, Β. Ε, Ή Σύμη όπως τήν περιγράφουν ταξιδιώτες καί γεωγράφοι. Μετάφραση 

άπό τά άγγλικά τής Ί σ. Ό ν. Τ σ α β α ρ ή, Συμαΐκά 3, 1977, σ. 115-164. 

Σ ο ύ τ ζ ο υ, Δ. Σ., Τά επαναστατικά κινήματα τοΰ σκλαβωμένου Ελληνισμού (1453 - 

1821), ΔΙΕΕΕ 20, 1971 - 77, σσ. 111 - 204. 

Σ τ ρ ά τ ο υ, Α. Ν., Τό Βυζάντιον στον ζ' αιώνα. Τόμος Τ'. Ιουστινιανός Β' (685 - 

711), Άθήναι 1977, 4ον, σσ. 217. 

8 ί γ 3 I ο δ, Α. Ν., Αη ιιηίαϊοντη. ΒγοΙΙιογ οί Βίο θΐηρβΓΟΓ Ρΐιοοβδ, .ΙΟΒ 27, 1978, 

σσ. 11 - 17. 

Σ φ α έ λ λ ο υ, Δ., 'Ο πολιτειακός χαρακτηρισμός τής μορφής τοΰ Βυζαντινού κράτους, 

Άθήναι 1977, 8ον, σσ. 78. 

Τ ο ύ λ, X., Ποιον ήτο τό αίτιον τοΰ θανάτου τοΰ Ίωάννου Κομνηνοΰ, Παρνασσός 20, 

1978, σσ. 172 - 189. 

Τ σάρ α, Γ., Ή Θεσσαλονίκη άπό τούς Βυζαντινούς στούς Βενετσίάνους (1423 - 1430), 

Μακεδονικά 17, 1977, σσ. 85 - 123. 

Τ δ ί γ ρ 3 η I ϊ δ, Ο., ,ίοΐιη Ειι^βηΐοιίδ 3ηά ΙΙιο Θοιιηοϊΐ οί ΠοΓβηοβ, Βγζ3ηΙίοη 48, 

1978, σσ. 264 - 274. 
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Τσίρπανλή, Ζ., Ό Κύριλλος Λούκαρις και ή καθολική προπαγάνδα τής Ρώμης 

(1622 - 1638), Κρητολογία, τεΰχ. 4, 197", σσ. 49 - 56. 

Τ σ ίχλη - Άρ ώνη, Κ., Τό εμπόριο στην Κέρκυρα στις άρχές τής Ενετοκρατίας, 
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γερά, Κληρονομιά 9, 1977, σσ. 88 - 132. 
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2, 1978, σσ. 295- 302. 
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4ον, σσ. ις' + 320 + 160 πίν. 
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σσ. 157-198. 
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δορίιία, ΗΕΒ 36, 1978, σσ. 219 - 232 + 4 πίν. 

Ό λ υ μ π ί ο υ, Ν., Τά ιερά κειμήλια τής Μονής Προφήτου Ήλιου Παρνασσίδος, Θεο¬ 

λογία 48, 1977, σσ. 121 - 140 + 26 πίν. 

"Ο ρ λ ά ν δ ο υ, Α., Ή Παλαιοπαναγιά τής Λακωνίας, Φιλ. Πρωτ. 34, 1977, σσ. 29-31. 

— Τό Βαπτιστήριον τής Κώ, Φιλ. Πρωτ. 35, 1978, σσ. 23 - 24. 

Π α ζ α ρ α, Θ., Κατάλογος χριστιανικών αναγλύφων πλακών έκ Θεσσαλονίκης μέ ζωο- 

μόρφους παραστάσεις, Βυζαντινά 9, 1977, σσ. 23 - 95 + 33 πίν. 

Π α λ ι ο ύ ρ α, Α., Ό ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας (4540 θί- 1608) καί αί μικρο- 

γραφίαι του κώδικος αύτοϋ, Άθήναι 1977, 4ον, σσ. 292 + 422 πίν. 

Ρ &Ι 1 3.8, Ό., Εβδ ηιοηυπιβπίδ ραΙβοοίΐΓβΙΐθηδ άβ Ογθοθ (ΙέοοηνβιΊδ άε 1959 8 1973, 

ΟΪ118 <1β1 ν8ΐΐο8ηο 1977, σσ. 332 + 203 πίν. [δυδδίάί 8ΐ1ο Βίικϋο άθΐΐο Αηΐί- 

οΗϋα ΟπδΙίβηβ, 5]. 

— ΤΤηβ ηοίβ 5ϋΓ 18 (ΙβοοΓβϋοη <3β 18 οΐΐδρβίΐβ άβ Η&^Ιιίοδ Βαδΐΐβΐοδ <1β 8ΐη3δθδ, 

Β^ζαηίίοη 48, 1978 σσ. 208 - 225 + 1 πίν. 

Παπά, Ά., μητροπολίτου 'Ελενουπόλεως, Περί τών θρησκευτικών πινάκων του Χα¬ 

ριλάου Ξανθοπούλου, Θεολογα 48, 1977, σσ. 225 - 239 + 8 πίν. 

II α π α γ ι ά ν ν η, Α., Μαντινειακά Μοναστήρια, Άθήναι 1977, δον, σσ. ις' + 734. 

Παπαδάκη, Μ., Βώσακος, Το σταυροπήγιο μοναστήρι τοϋ Ρεθέμνου, Αμάλθεια 8, 

1977, σσ. 345 - 358. 

ΙΙαπαδάκη, Μ., Τό μοναστήρι τοϋ Πρέβελη στήν Κρήτη, Αθήνα 1978. 

Παπαζώτου, Θ., Ή λατρευτική εικόνα τής Παναγίας Φανερωμένης στη Βέροια, 

Μακεδονικά 18, 1978, σσ. 207 - 218 + 1 πίν. 

II α π α ί ω ώ ν ν ο υ, Κ., Τά ελληνικά μοναστήρια σαν αρχιτεκτονικές συνθέσεις. Διδα¬ 

κτορική διατριβή ύποβληθεισα είς τό Εθνικόν Μετσόβειον Πολυτεχνεΐον, Άθήναι 

1977, 4ον, σσ. 130. 

Π α τ ε ρ ά κ η, Μ., Άσώματος (περιοχής Άρχανών). Μιά βυζαντινή εκκλησία ιστορη¬ 

μένη τό 1310, Αμάλθεια 8, 1977, σσ. 211 -218. 

— Τό ξυλόγλυπτο τέμπλο τής εκκλησίας τοϋ Μιχαήλ Αρχαγγέλου Φουρνής, Αμάλ¬ 

θεια 8, 1977, σσ. 245 - 252. 

ΓΙελεκανίδη, Σ., Μελέτες παλαιοχριστιανικής καί βυζαντινής άρχαιολογίας, Θεσ¬ 

σαλονίκη 1977, 4ον, σσ. χίϊ + 502 + πίν. ["Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ 

Αίμου—174] - [άνατύπωσις 29 δημοσιευμάτων]. 

Σαρδέλη, Κ., Θεοφάνης ό "Ελληνας, Άθήναι 1978, 4ον, σσ. 292 + 81 πίν. 

Σ κ ι α δ ά, Τ., Ό Ναός τοϋ Αγίου Νικολάου στό Γαλαξείδι, Αθήνα 1977, δον, σσ. 50. 

Τούρτα, Α., Άμφιπρόσωπη εικόνα στή Μονή Βλατάδων, Κληρονομιά 9, 1977, σσ. 

133 - 153 + 6 πίν. 

Τσάμη, Δ. Γ, Είκονογραφικές μαρτυρίες για τον Άγιο Φιλόθεο Κόκκινο, πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως, ΕΕΘΣΠΘ 22, 1977, σσ. 35 - 42 + 9 πίν. (σσ. 43-51). 

Τ σαπ α ρ λ ή, Ε., Τρεις μεταβυζαντινοί ξυλόγλυπτοι άμβωνες άπό τήν Ήπειρο, Παρ¬ 

νασσός 20, 1978, σσ. 561 - 576. 

Τ σ ι γ α ρ ί δ α, Ε., Τοιχογραφίες καί εικόνες τής Μονής Παντοκράτορος Αγίου "Ορους, 

Μακεδονικά 18, 1978, σσ. 181 -206 + 24 πίν. 

Τυπαλδου-Λασκαράτου, I. Γ., Έραλδικά μνημεία τής οικογένειας Πυλα- 

ρινοΰ Κεφαλληνίας, ΚΧ 1, 1976, σσ. 157-167 + 5 εικόνες. 

Φαράντου, Γ., Βυζαντινές καί Μεταβυζαντινές εκκλησίες στις περιοχές τών χωριών 
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Λιχάδα, Γιάλτρα, Αιδηψός (Ληψός) καί Άγιος τής Β. Εύβοιας, ΑΕΜ 21, 1977, 

σσ. 133 - 158 + 32 πίν. 

Χατζή δάκ η, Μ., Τό έργο τοϋ Θωμά Βαθά ή Μπαθά καί ή <Κνοί3 ηΐ3ηίβΓ3 ε>τβ03. 

Θησαυρίσματα 14, 1977, σσ. 239 - 250 + 11 πίν. 

Χατζηφώτη, I. Μ., 'Η 'Ιερά Μονή Πανορμίτου Σύμης, Άθήναι 1978, 8ον, σσ. 160. 

— Φώτης Κόντογλου ό Μεταβυζαντινός, Φιλ. Πρωτ. 35, 1978, σσ. 65 - 75 [καί αύ~ 

τοτελώς, Άθήναι 1978, 16ον, σσ. 48]· 

— Φώτης Κόντογλου. 'Η ζωή καί τό έ'ργο του, Άθήναι 1978, δον, σσ. 400. 

1' - ΔΙΚΑΙΟΝ 

Άλεξιάδη, Μ., Εθιμικοί εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί, Δωδώνη 6. 1977, σσ. 

397- 405. 

Α π ο σ τ ο λ ο π ο ύ λ ο υ, Δ., Τό Μέ ,α Νόμιμον. Συμβολή στήν έρευνα τοϋ μεταβυ¬ 

ζαντινού δημοσίου δικαίου. Άθήναι 1978, ΐ2ον, σσ. 136. 

Γκίνη, Δ. Σ., Περίγραμμα Μεταβυζαντινού Δικαίου (Συμπλήρωμα δεύτερον), ΕΕΒΣ 

ΜΓ', 1977 - 78, σσ. 152 - 187. 

Μάτση, Ν. Π., Περί τήν κριτικήν τοϋ Συντάγματος τοϋ Ματθαίου Βλάσταρη. Συμ¬ 

βολή πρώτη, Άθήναι 1979, 8ον, σσ. 7. ? 

Μ ί ο Π 3 β Π ά β δ - Ν ο ιι 8 ρ ο δ, Ο., Οαβίςαβδ ΓοηΐΗΓηιιβδ δυι* Ιο ρ1ιΐΓ8Ϊίδπιβ ]ππ'- 

(Η(|ΐιβ βη Β^^ηοβ, Βυζαν τινά 9, 1977, σσ. 419 - 446. 

Παπαστάθη, X. Κ., Τό νομοθετικόν έργον τής Κυριλλομεθοδιανής ιεραποστολής 

έν Μεγάλη Μοραβία., Θεσσαλονίκη 1978, 1 2ον, σσ. 144 + 1 χάρτης [Ελληνική 

Εταιρεία Σλαβικών Μελετών - 2]. 

Πεντογάλου, Γ. Η., Νοταριακό άντίγραφο καταλόγου τοϋ ΙΕ' αιώνα γιά δωρητές 

καί κτήματα τής εκκλησίας τοϋ Αγίου Νικολάου στό Ρίφι τής Κεφαλονιάς, ΚΧ 

2, 1977, σσ. 45 - 59 + 2 πίν. 

8 ΐ ιη ο η, Ό. - Τ γ ο ] 3 η ο $ 8 ρ., Ε1ίΙθ£8ΐ1ίοη υηά Εο1ο"3 ρπγ3<8 3\ιο(.9, ΡοηΙοδ 

Μίηοΐ’βδ II [= ΓθΓ8θ1ιιιη§'θη ζιιΐ’ Ιίνζαηΐϊηϊδοΐιοη Κβ€ΐιΙδ§'6δθ1ιΐο1ιΙο, 3], ΡΓβηΙν- 

ίϋΡΐ/Μ 1977, σσ. 47 κ.έξ. 

Τζωρτζάτου, Β. Δ., Μητροπολίτου Κίτρους, Ή Δικονομία τής ορθοδόξου εκκλη¬ 

σίας τής Σερβίας μετά ιστορικής άνασκοπήσεως, Θεολογία 49, 1978, σσ. 635 - 671. 

Φλογαΐτη, Σ., Ή ρήτρα «κυρά καί νοικοκυρά» στις διαθήκες του αρχειοφυλακείου 

Λευκάδας, ΕΕΑΜ 4, 1977, 55 - 59. 

Χριστοφιλοπούλου, Ά ν., Τό Ελληνικόν ορθόδοξον Εκκλησιαστικόν Δίκαιον 

κατά τά έτη 1974 καί 1975, Θεολογία 48, 1977, σσ. 948 - 977. 

ΙΑ' — ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

Άβέρωφ, Γ., Κυπριακοί Λαϊκοί χοροί, Λευκωσία 1978, δον, σσ. λΗΠ + 192 [Δη¬ 

μοσιεύματα τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών 5]. 

Ά ν α σ τ α σ ι ά δ η, Στ., 'Η διδασκαλία τών ομηρικών επών μέ τή βοήθεια τών δημο¬ 

τικών τραγουδιών καί τών νεοελληνικών παραδόσεων, Θεσσαλονίκη 1977, δον, 

σσ. 216. 

Άγρα, Τ., 'Ο Πολίτης, ό Άποστολάκης καί τά δημοτικά μας τραγούδια, Φιλ. Πρωτ. 

35, 1978, σσ. 173 - 175 [άρθρον τοϋ 1929]. 
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Ά μ ά ρ ·γ ι α ν ά κ η, Γ., Ή Ρίμα του Μανέττα, ΕΚΑ 24 (1975 - 76), Άθήναι 1977, 

σσ. 40 - 59. 

Άντωνι άδη, Ξ., Ή Σ/.ύρος στους περιηγητές καί γεωγράφους: 1400 - 3 900, 

Αθήνα 1977, 8ον, σσ. 256 Ρ Αρχείο ν Εύβοϊκών Μελετών - Παράρτημα του 21ου 

τόμου]. 

Άνω γε ια ν ά κ η, Φ., Νεοελληνικά άερόφωνα. Τό σουραύλι χωρίς τάπα στην επαρχία 

Τριφυλίας, Εθνογραφικά 1, 3 978, σσ. 105 - 308. 

Β α ρ ί κ α - Μ ο σ κ ό β η, Ε., Ή πρωτομαγιά στην Κάρπαθο, ΝΕ 101, 1977, σσ. 

610 - 611. 

Β α σ ι λ α, ΓΙ., Ιστορικά παιδικά τραγούδια του τόπου μας, ΗΕ 26, 1977, σσ. 389 - 392. 

Γαβαλα, Θ. Α. - Μ ο ν ι ο ύ δ η, Θ. Σ., Ή κατοικία στα μεσαιωνικά χωριά της 

Χίου, Χιακά Χρονικά 9, 1977, σσ. 6-17. 

Γεωργάντζη, Π. Α., Αρχαίοι καί σύγχρονοι Θράκες. ”Ηθη καί έθιμα των αρχαίων 

καί οί ρίζες τών σημερινών Θρακών, Ξάνθη 1978, 8ον, σσ. 142 + 1 χάρτης. 

Γεωργίου, Τ-, Ή μουσική μας παράδοση καί ή σύγχρονη ελληνική μουσική δη¬ 

μιουργία, Φιλ. Πρωτ. 34, 1977, σσ. 313 - 314. 

Γ ι α γ ι ά ν ν ο υ, Α., Η) κόσμος του Καραγκιόζη. Σκηνικά, Άθήναι 1977. 

Γ ι α ν ν ο υ λ ί δ ο υ, Κ-, Άμόργινοι χιτώνες, ΕΕΚΜ 10, 3 974 - 78, σσ. 485 - 500. 

Γκισδαβίδη, Α-, Λαογραφικά τής Μακεδονίας, Άθήναι 1977, 8ον, σσ. 112. 

Γ ο υ ή λ - Μ π α δ ι ε ρ ι τ ά κ η, Α., Ή παραδοσιακή φορεσιά τών Βρυσικών τής Θρά¬ 

κης καί τά κεντήματα της, Ζυγός, τεύχ. 25, 1977, σσ. 75 - 79. 

— Ή γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά άπό τό Άκσεχιρ-Μπέρμπαντα τοϋ Μκονίου, 

ΝΕ 101, 1977, σσ. 184 - 187. 

— Ή παραδοσιακή φορεσιά άπό τό Φατήρι Θεσπρωτίας καί τά κεντήματά της, ΓΙΕ 

26, 1977, σσ. 77 - 80. 

— Ή παραδοσιακή φορεσιά άπό τό Γιρομέρι Θεσπρωτίας καί τά κοσμήματά της, 

ΗΕ 26, 1977, σσ. 244- 247 [τά 2 άρθρα καί αύτοτελώς, Ίο^άννινα 1977, 12ον, 

σσ. 40]. 

— Ή νεώτερη παραδοσιακή φορεσιά άπό τον Άσπρόπυργο Αττικής, ΝΕ 103, 1978, 

σσ. 461 - 467. 

Γ ρ η γ ο ρ ι ά δ η, Γ., Τό παιχνίδι στο Κάρς, ΑΠ 34, 1977 - 78, σσ. 177 - 190. 

— Ή λαϊκή ιατρική στο Κάρς, ΑΠ 34, 1977 - 78, σσ. 191 - 203. 

Δεμ-όνο ι», Λ., Μαγική ιατρική στήν Κεφαλονιά. Θεραπευτικά ξόρκια, ΚΧ 1, 1976, 

σσ. 192 - 206. 

Δετό ράκη, Θ., Παρατηρήσεις στα τραγούδια τοϋ Μεμέτακα, Αμάλθεια 8, 1977, 

σσ. 253 - 260. 

— Ό Στέφανος Ξανθουδίδης ώς λαογράφος, Αμάλθεια 9, 1978, σσ. 251 -259. 

— Ή άδελφοποιία στήν Κρήτη, Κρητολογία. τεϋχ. 7, 1978, σσ. 1.31 - 151. 

Δ ε υ τε ρ α ί ο υ, Κ., Ό άρτος κατά τήν γέννησιν καί τήν τελευτήν, Άθήναι 1978, 8ον, 

σσ. 254. 

Δ η μ η τ ρ ο κ ά λ λ η, Γ., Τό άνακάλημα νεκρού σ' ενα διήγημα τοϋ Βιζυηνοϋ, Παρνασ¬ 

σός 20, 1978, σσ. 503 - 509. 

Δ ι α τ σ ί ν τ ο υ - Ρ ο υ σ ά λ η, Σ., Ααογραφία Λεωνιδίου, Αθήνα 1977, 8ον, σσ. 210. 

Δ ρ α γ ο ύ μ η, Μ. , Δείγματα δημοτικής μουσικής άπό την Ιωνία σέ δίσκους τοϋ 1930, 

ΔΚΜΣ 1, 1977, σσ. 267 - 287. 

Εύκαρπίδου, Ε., Οί Καραγκιοζοπαίχτες, ΝΕ 102, 1977. σσ. 1020 - 1027. 

Ζαχαρίου, Κ., Συμαϊκή έθιμογραφία άπό τή Μεγάλη Σαρακοστή καί τό Πάσχα, 

Συμαϊκά 3, 1977, σσ. 250 - 276. 
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Ζην έλη, Δ., Λαογραφικές παρατηρήσεις στό χωριό Ευαγγελισμός (Δράμεσΐ) τής 

Καρύστου, ΑΕΜ 21, 1977, σσ. 280 - 282. ' 

Ζ ο ύ ρ ο υ, Φ., Λεσβιακά παραμύθια. Πρόλογος καί σχόλια Μ. Μ ε ρ α κ λ ή, Αθήνα 

1978. 

Ζωγράφειος Αγών, ήτοι μνημεία τής ελληνικής άρχαιότητος ζώντα έν τώ νυν Έλληνικώ 

λαω, Άθήναι 1978, 4ον, σσ. 450 + 88 [άνατύπωσίς είς ενα τόμον τής δίτομου 

έκδόσεως τοϋ Έλληνικοΰ Φιλολογικού Συλλόγου, Κωνσταντινούπολις 1891 καί 

1896 άντιστοίχως]. 

Η μ έ λ λ ο υ, Σ., Τό άγγελμα τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως εις τραγούδια 

τής Θράκης, ΕΚΑ 24 (1975 - 76), Άθήναι 1977, σσ. 3-10. 

— Εικόνες αγίων δεσμευόμενα!, ΕΚΑ 24 (1975 - 76), Άθήναι 3 977, σσ. 60 - 64. 

— Μέ αφετηρία ένα σπάνιο δημοτικό τραγούδι τής Σύμης. Τό θαύμα τής άναβλα- 

στήσεως ξερού δαυλοΰ, Συμαϊκά 3, 1977, σσ. 40 - 56. 

— Δημοτικά τραγούδια τής Κιμώλου, Κιμωλιακά 7, 1977, σσ. 209 - 332. 

Θωμά, Γ-, Τό σπίτι - προίκα στις Β. Σποράδες. (Άπό άνέκδοτο κείμενο τοϋ 1825), 

ΑΕΜ 21, 1977, σσ. 125 - 132. 

Κακούρη, Κ., Χορός καί πομπή τοϋ Άη-Γιώργη (στή Νεστάνη τής Αρκαδίας). 

Εθνογραφικά 1, 1978, σσ. 93 - 304. 

Κ α κ ρ ι δ ή, I. Θ., Οί αρχαίοι Έλληνες στη νεοελληνική λαϊκή παράδοση, Αθήνα 

1978, 12ον, σσ. 112 [μετάφρασις τοϋ -Γ. Τ Η. Κ α Ιί γ ϊ ά ϊ Όίβ ΑΙΙοη ΙΙοΙ- 

Ιθπθιι ίτη ηβιι^πβοίπδοΐιβιι νοίΐίδ^ίβυΐίβη, ΗβίιηοΓβη VβΓΐ&£, ΜϋηοΚοη 1966]. 

Καρανικόλα-Χριστοφή, Α., Συμαΐκές προσευχές, Συμαϊκά 3, 1977, σσ. 

244 - 247 (είς τάς σσ. 247 - 249 δημοσιεύονται παρατηρήσεις εις τάς ανωτέρω 

προσευχάς υπό Γ. Ν. Α ί κ α τ ε ρ ι ν ί δ ο υ). 

Κατσουροϋ, Α., Καματερός, Συμαϊκά 3, 1977, σσ. 109-114. 

— Ή Ρίμα τοϋ καπετάν Μανέττα, Κιμωλιακά 7, 1977, σσ. 97 - 143 [πρώτη δημο- 

σίευσις Λαογραφία 3.8, 1959, σσ. 432 - 468]. 

Κ ε σ ί σ ο γ λ ο υ, I., Τό Αινόλαδο. 'Η διαδικασία παραγωγής του στήν Καππαδοκία, 

ΔΚΜΣ 1, 1977, σσ. 289 - 297. 

Κ ε φ α λ λ η ν ι ά δ η, Ν., 'Η παλιά γυναικεία φορεσιά τών Κυκλάδων (μια συμβολή 

στήν πληρέστερη έρευνά της], Κιμωλιακά 8, 1978, σσ. 98 - 156+ 16 πίν. 

— Ποιμενικά Νάξου. Επιτόπιοι συνήθειαι έξ ανεκδότων εγγράφων, ΕΕΚΜ 10, 

1974 - 78, σσ. 407 -455. 

Κ λ ι ά φ α, Μ., Παραμύθια τής Θεσσαλίας, Αθήνα 1977, 8ον, σσ. 208. 

Κοντομίχη, Π., Αγροτικές εργασίες. Λαογραφικά Λευκάδας, ΕΕΛΜ 4, 1977, 

σσ. 29 - 54. 

Κορρέ, Κ., Νεοελληνική «Θησηΐς», Άθηνά ΟΤ', 1976 - 77, σσ. 166 - 181. 

— Ό λαογραφικός πλούτος στα «κρητικά» έργα του Καζαντζάκη, ΝΕ 102, Χρι¬ 

στούγεννα 1977, σσ. 155 -165. 

— Δείγματα κρητικής νεοελληνικής λαϊκής τέχνης, Φιλ. ΙΙρωτ. 35, 1978, σσ. 303 - 304. 

—· Νεοελληνικός κεφαλόδεσμος, Άθήναι 1978, 8ον, σσ. 150. [Αί σελίδες 1 -62 είς 

πρώτην δημοσίευσιν έν ΝΕ 302, 1977, σσ. 1060 - 1067, 1155 - 1159, 1210 - 

1214, 1283 - 1291, 1370 - 1374, 1438 - 1448, 1509 - 1513]. 

— Ή άνθρωπίνη κεφαλή θέμα άποτρεπτικό στή νεοελληνική λαϊκή τέχνη. Διδακτορι¬ 

κή διατριβή, Άθήναι 1978, 4ον, σσ. 416. 

Οουΐοηί ΐ&ηοιι, Γ., Τΐιβ §οαί - ά&ηεβ οί ΒΚ^γοβ, ΑΙΙιβηκ 1977, 4ον, σσ. 64. 

Κυπριανού, X., Κυπριακές σελίδες, Λευκωσία 1978, 8ον, σσ. 116. 

Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Σ., Τό δημοτικό τραγούδι. Συναγωγή μελετών. Εκδοτική φροντίδα 
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"Αλκή Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ - X έ σ τ ο ρ ο ς, Αθήνα 1978, 12ον, σσ. λβ' + 400. 

[Εκδόσεις Έρμης : Νεοελληνικά Μελετήματα ο]. 

Κ υ ρ ια κ ί θ ο υ - Ν έ στ ο ρ ο ς, Λ.. Ή Θεωρία τής έλληνικής λαογραφίας. Κριτική 

ανάλυση, 9Αθήνα 1978, 8ον, σσ. 240. 

Κωστάκη, Θ., ΐό Μισεί Καππαδοκίας, Άθήναι 1977. 

Α α ζ α ρ ί δ η, Κ. ΙΤ., Άπό τά λαογραφικά του χωρίου μ.ου (Ιίουκουλιου - Ζαγοριου). 

Παραδοσιακά έθιμα σύμφωνα μέ τό εορτολόγιο καί τούς μήνες, ΗΕ 26, 19/7, σσ. 

706 - 719, 925 - 937. 

Λαμψίδου, Ο., Μελωδία-, δημωδών ασμάτων καί χορών τών Ελλήνων Ποντίων, 

Άθήναι 1977, 8ον, σσ. 264 [Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. Περιοδικού «Άρ- 

χεϊον Πόντου» Παράρτημα 9]. 

Δουκάτου, Δ., Κεφαλληνιακές παραλλαγές τοϋ τραγουδιού τής μητροπροδομένης 

κόρης, ΚΧ 1, 1976, σσ. 174-191 [πβλ. ΚΧ 2, 1977, σσ. 289- 290 συμπλή¬ 

ρωμα άναδρομικό]. 

— Εισαγωγή στήν ελληνική λαογραφία, Άθήναι 1977, 12ον, σσ. 354. 

Αώλη, Ν. Β·, Τό φίλεμα τοϋ Πηγαδιού. Πρωτοχρονιάτικα έθιμα, ΗΕ 26, 1977, σσ. 

720 - 722. 

— Τό πάντρεμα τής φωτιάς (χριστουγεννιάτικα έθιμα), ΗΕ 26, 1977, σσ. 921 - 924. 

Μέγα, Γ., Εισαγωγή εις τήν λαογραφίαν. Έκδοσις τρίτη, Άθήναι 1978, 12ον, 

σσ. 264. 

Μ η λ ι α τ ζ ί 8 ο υ, ’ί ω ά ν ν ο υ, Ε., Χαλκευτική καί χάλκινα σφυρήλατα σκεύη, ΙΙΕ 

26, 1977, σσ. 39 - 57, 232 - 243. 

Μ η λ ί γ κ ο υ - Μ α ρ κ α ν τ ώ ν η, Μ α ρ ί α ς, "Αγιος Φίλιππος. Λαϊκή παράδοση καί 

λατρεία, Άθήναι 1978, 8ον, σσ. 172 + κβ' [διατριβή έπί διδακτορί*]. 

Μ ι χ α ή λ - Δ έ δ ε. Μ., Άρβανίτικα τραγούδια. Σειρά Α', Αθήνα 1978, 12ον, σσ. 136. 

— Τά τραγούδια καί οί χοροί τών Αναστενάρηδων, Θρακικά 1, 1978, σσ. 75 - 129. 

Μ π ά δ α - Τ σ ο μ ώ κ ο υ, Κ-, Ή συμβολική σημασία τής γενειάδας στα χρόνια τής 

Τουρκοκρατίας, Δωδώνη 6, 1977, σσ. 377 - 396. 

Μπαμπό ύν η, X., Λαογραφικά τής νήσου Μήλου, ΕΕΚΜ 10, 1974 - 78, σσ. 

231 - 241. 

Μπέττη, Σ., Ή Κοβίλιανη. Το χωριό, οί Γοργόληδες, τό σχολείο τους, ΗΕ 26, 

1977, σσ. 667 - 689, 876 - 889 καί 27, 1978, σσ. 13 - 20, 204 - 216, 409 - 422, 

594 - 603. 

Νάνου- Σκοτεινιώτη, Λ., Μακρινίτσα, Άθήναι 1977, 12ον, σσ. 160. 

Οίκονομ άκη-Παπαδοπού λ ου, Γ., Αργυρά αντικείμενα του Μουσείου Με¬ 

τσόβου, Εθνογραφικά 1, 1978, σσ. 109 - 128. 

Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Δ., Έννοια καί σκοπός τής Λαογραφίας, ΕΚΛ 24 (1975 - 76), 

Άθήναι 1977, σσ. 11 - 39. 

Π α π α δ ά κ η, Μ., Συμβολή στή μελέτη τής γεωργίας καί τής άμπελουργίας τής Κρή¬ 

της στο 15ο καί 16ο αιώνα, Κρητολογία, τεΰχ. 4, 1977, σσ. 5-25. 

— Οί τροφές τών κρητικών τό 15ο καί 1 6ο αιώνα, Κρητολογία, τεΰχ. 7, 1978, σσ. 

49 - 72. 

II α π α δ ο π ο ύ λ λ ο υ, Θ., Ή τυπολογική πραγμάτευση τοϋ μύθου, ΕΚΕΕ λ III, 1975 - 

77, σσ. 1 - 44.. 

Παπαμιχαήλ, Μ., Οί πανηγυρισμοί τοϋ Πάσχα στή Σύμη τήν περίοδο τής Τουρ¬ 

κοκρατίας, Συμαΐκά 3, 1977, σσ. 294 - 299. 

II α π α μ ι χ α ή λ - Κ ο υ τ ρ ο ύ μ π α, Ά., «Γυναίκες γάλακτος . . . εστερημέναι», 

ΕΕΒΣ ΜΓ', 1977 - 78, σσ. 263 - 277. 
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II α π α ν δ ρ έ ο υ, Α. Α., Εθνικές Παραδόσεις. Διδάγματα καί υποχρεώσεις, Ιλισός 
22, 1977, σσ. 304 - 310. 

Παπαντωνίου, Ί., Συμβολή στή μελέτη τής γυναικείας έλληνικής παραδοσιακής 

φορεσιάς, Εθνογραφικά 1, 1978, σσ. 5-92. 

Ρ » V 218 & 0 V Ο ρ Ο 11 1 Ο 11, Μ.. ΚβΟΪΙβΓΟίΐΟδ 811Γ Ιβδ ΐΓ3<ϋΙΪ0ΙΙ8 ζ1(?8 ίοίβδ ΡβΙί^ΐβϋδΡδ 

ρορυΙ&ΪΓΟδ άβ ΟΙινρΓΟ, Λευκωσία 1978. 

Πέτσα, Φ. Μ., Πιε νερό, φάΐ χιόν’, ΗΕ 27, 1978, σσ. 27 - 28. 

Π ι τ υ κ ά κ η, Γ., Ή αρχική προέλευση τών Κρητών, Αμάλθεια 9, 1978. σσ. 316 - 318. 

Ρόζου, Ε., Ό Αίγαιοπελαγίτικος πολιτισμός στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας, 9Αθή¬ 

να*. 1978, 8ον, σσ. 64. 

Ρωμαίο υ, Κ., Λαογραφικά Θέματα. Αθήνα 1977, 8ον, σσ. 152. 

— Ό Καζαντζάκης καί ό λαϊκός πολιτισμός τής Κρήτης, ΝΕ 102, Χριστούγεννα 

1977, σσ. 74 - 77. 

— Παραδόσεις τοϋ ελληνικού λαοϋ, Αθήνα 1978, 8ον, σσ. 240. 

Σανουδάκη, Α., Λαογραφικό σχεδίασμα, Αμάλθεια 8, 1977, σσ. 107 - 120. 

Σ κ α ν δ ά λ η, X., Δημοτικά τραγούδια Κρυφοβοΰ καί Πεστών Ίωαννίνων (λαογραφική 

συλλογή), ΗΈ 26, 1977, σσ. 379 - 383, 557 - 561, 915 - 920 καί 27, 1978, σσ. 

29 - 35, 253 - 259. 

— Ή λαϊκή λατρεία περιοχής Κρυφοβοΰ καί Κουκλεσίου Ηπείρου, ΗΕ 27, 1978, 

σσ. 623 - 632, 843 - 852, 1006 - 1017 (συνεχ.). * 

Σ ο ρ δ ί ν α, Α., Ή παπυρέλλα, Ένα πρωτόγονο μέσο ναυσιπλοΐας στή δυτική Κέρκυρα, 

ΔΤΑ 1, 1977, σσ. 171 - 184. 

Σ τ α θ ά κ η - Κ ο ύ μ α ρ η, Ρ., Κατάλογος κρητικών υφαντών, Κρητολογία, τεΰχ. 

4, 1977, σσ. 113-122. 

Σ τ α σ ι ν ο ΰ, ΝΓ. Β., Άπό τήν εγκυμοσύνη ώς τό σαράντισμα (Παλαιά έθιμα τής περιο¬ 

χής Ξηροβουνίου καί Τζουμέρκων), ΗΕ 26, 1977, σσ. 538 -556. 

Τ α τ σ ι ο π ο ύ λ ο υ, Λ. Α., Λαογραφικά Κομποτίου Άρτης. Τοπικοί παραδοσιακοί 

λαϊκοί χοροί, ΙΙΕ 26, 1977, σσ. 393 - 395. 

— 'Ο Τζουμερκιώτικος χορός «Καγκελλάρι», ΗΕ 26, 1977, σσ. 912 -914. 

— Λαογραφικά Κομποτίου Άρτης (τοπικά παραδοσιακά λαϊκά παιγνίδια) ΙΙΕ 27, 

1978, σσ. 236 - 242, 433 - 440. 

Τ ζ ο υ γ α ν ά τ ο υ, Ν., Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα τής Κεφαλονιάς, Παρνασσός 19, 

1977, σσ. 82 - 98. 

— Τά Μουσεία τής Κεφαλονιάς, Παρνασσός 20, 1978, σσ. 14-30. 

Τ ο λ ί δη, Γ., 'Ο τρύγος στήν Ανατολική Θράκη, Θρακικά 1, 1978, σσ. 53 - 65. 

Τσουκνίδα, Γ., Δοξασίες γιά τό Γαλαξία στή Φθιώτιδα, Άνθρωπος ο, 1978, σσ. 

178 - 185. 

Τωμαδάκη, Ν. Β., Μουσική Ακαδημία καί λαϊκή μουσική, Αμάλθεια 8. 1977, 

σσ. 88 - 90. 

Φ ρ αγ κ άκ ι, Ε., Ή δημώδης ιατρική τής Κρήτης, Άθήναι 1978, 8ον, σσ. 278. 

Φωτιάδη, Α., Καραγκιόζης ό πρόσφυγας, Άθήναι 1977, 4ον, σσ. 524. 

Χατζημιχάλη, Α., Ή ελληνική λαϊκή φορεσιά, Άθήναι 1977, 4ον, σσ. 400 + 

1 χάρτ. 

X α τ ζ ο π ο ύ λ ο υ, X-1., 'Η λαϊκή ιατρική εις τό χωρίον Άντρεάντων Άμισοΰ Πόντου, 

ΑΠ 34, 1977 - 78, σσ. 204 - 247. - 
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ΙΒ' - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ - ΕΓΓΡΑΦΑ - ΕΝΤΥΠΑ - ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αγία Λαύρα Καλαβρύτων Β' — Ή Βιβλιοθήκη της Μονής. 1. Κατάλογος εντύπων 

.. (1502 - 1943}. Επιμέλεια Δ. Πικραμένου-Βάρφη, Αθήνα 1978, δον, 

σσ. ΐς·' + 240. 

Ά π ο σ τ ο λ ό π ο υ λ ο υ, Φ. Δ., Τρία έγγραφα του κώδικα Ταβλουσούν τής Καππα¬ 

δοκίας : 1 αύτοκρατορικο βεράτι καί 2 επιστολές τοϋ Παΐσιου, Μητροπολίτου 

Καισαρείας, ΔΚΜΣ 1, 1977, σσ. 21; - 239. 

»Α ρ α μ π α τ ζ ή, Π. Α., Αί μεμβράναι τής Κορίστης Ευρυτανίας τό πρώτον νυν έκδιδό- 

μεναι, Άθήναι 1978, 8ον, σσ. 224. 

Α ί 8 ά 1 ο δ, Β., Εα ίβπηίηοΐο^ίθ ιηβάίένΜβ άιι ΙίνΓβ ά^ηδ δβδ ΓαρροιΊδ ανβο Ια άβδ- 

ΟΡίρΙΐοη οοάΐβο1ο§ΐ<ΐιιβ, ΡΟΒ, σσ. 83-91. 

Αρχείο Εγγράφων Σκύρου. Τεΰχ. 1. Επιμέλεια Ξ. Α. Άντωνιάδη- I. Α. X ε ι¬ 

λαρή, Άθήναι 1977, δον, σσ. δ' Α 48. 

νΓ&ηοιίδδίδ, Ε., Εβδ ΐηιρπίΏβιήβδ νβηίίίβηηβδ βΐ Ιθδ ρΓβπήβΓδ 3ίνΓβδ.^Γβοδ, 

ΑΙϋ άβΐ II Οοηνβ^ηο ίηΙβΓηαζίοηΜβ <ϋ δίοπα άί οΐνΠΙ& νβηβζί&η&, νοί. II, 

ΡίΓβηζθ 1977, σσ. 511 - 519. 

V γ & η ο \ι δ δ ΐ, Ε., ΟοηίΓΐΕιιΙίοη α Ι’όΙιιάβ άβ 1& ρ&Ιβο§ταρ1ιΪΘ άΐρΙοτηΜΐΓριβ : Ιβδ 

αοίβδ άβ Ραίιτιοδ, ΡΟΒ, σσ. 435 -449 -{- 9 Πίν. (σσ. 450 -457). 

— Νοίβ δΐΐΓ ςιιβίηιιβδ αοΐβδ βιΐδρβοΐδ οα ίαηχ άβ Γβροηαβ ϊιγζ&ηίίηβ, ΡΟΒ, σσ. 

505 - 510 + 7 πίν. (σσ. 511 - 517). 

Γ ι α ν ν α ρ ο π ο ύ λ ο υ, I., Το περιεχόμενον του κτητορικοΰ κώδικος τής παρά την 

Στεμνίτσαν Μονής Ζωοδόχου Πηγής (Χρυσοπηγής), Γορτυνιακά 2, 1978, σσ. 

323 - 360. 
Δ ετοράκη, Θ. Έ., Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων των βιβλιοθηκών 

τής πόλεως Ηρακλείου Κρήτης, ΕΕΒΣ ΜΓ', 1977 - 78, σσ. 188 - 229. 

Δ η μ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο υ, Φ. Α., Ό κώδιξ 51 τής Μονής Δουσίκου, ΕΕΦΣΠΑ 25, 

1974 - 77, σσ. 108-117 + 8 πίν. (σσ. 118-125). 

Έλευθεριάδη, Κ. Α., (μέ συμπληρώσεις Κ. Π. Κύρρη), Παλαιά έγγραφα 

σχετικά μέ τήν περιουσία τής 'Ιεράς Μονής Χρυσορροϊατίσσης στη Λεμεσό, ΚΑ 

10, 1978, σσ. 244 - 254. 
Εύαγγελάτου-Νοταρά, Φ., Καταλογογράφησις τοϋ αρχείου Σπ. Λάμπρου, 

ΕΕΦΣΠΑ 25, 1974 - 77, σσ. 265 - 358. 

Θεοφίλου, Μητροπολίτου Γόρτυνος - Μεγαλοπόλεως, Άναδίφησις του κτιτορικοΰ 

κώδικος τής Μονής Παναγίας τής Αΐμυαλοϋς, Γορτυνιακά 2, 1978, σσ. 7 -16. 

Ίακώβου-Οίκονόμου, Μ., Πέντε μικρασιατικά προικοσύμφωνα τοϋ ΙΘ' αιώ¬ 

να, ΔΚΜΣ 1, 1977, σσ. 137 - 167. 

Κ α δ ά, Σ., Εικονογραφημένο προσκυνητάριο των Αγίων Τόπων (κωδ. 159 τής Μονής 

Γρηγορίου), Κληρονομία 9, 1977, σσ. 370 - 414 + 18 πίν.^ 

Καλαμπόκη, Α., Ευρετήριο καταλόγου χειρογράφων Βιβλιοθήκης Κοραή (Χίος), 

Χιακά Χρονικά 9, 1977, σσ. 59 - 90. 

Καραθανάση, Α. Ε., "Ενα άνέκδοτο έγγραφο τοϋ Κύριλλου Λούκαρη γιά τό Νικό¬ 

δημο Μεταξά (Δεκέμβριος 1628), ΚΧ 2, 1977, σσ. >8- 82+1 πίν. 

Κ α ο α π λ ή, Α., Κατάλογος τών παλαιών εκδόσεων τοϋ ιστορικού σπουδαστηρίου, 

ΕΕΦΣΠΑ 25, 1974- 77, σσ. 423 - 455. 

Κ ο λ υ β ά - Κ α ρ α λ έ κ α, Μ., Άγνωστα στοιχεία (ο. 1540 - 1578) γιά τή ζωή του 

Μονεμβασιώτη κωδικογράφου Γεωργίου Τρύφωνα, ΑΣ 3, 1977, σσ. 244 - 258. 
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Κ ο ρ δ ώ ση, Μ., Ελληνικά παλαιότυπα στη βιβλιοθήκη τής Μονής Βλατάδων, Κληρο¬ 

νομία 9, 1977, σσ. 154 - 167. 

Κορινθίου, Ε, Οί ελληνικές εκδόσεις τοϋ τυπογραφείου τής ΡΓθρ&«,8η<33 Ρϊάο. 

Παρνασσός 19, 1977, σσ. 247 - 262. 

Τα Φραγκοχιώτικα. Οί παράγοντες πού συνέβαλαν στη γέννηση καί επιβίωση τοϋ 

γραφικού αύτοΰ φαινομένου, Παρνασσός 20, 1978, σσ. 577 - 592. 

Κύρρη, Κ. Π., Ανέκδοτα έγγραφα περί τής Ελληνικής Σχολής Λεαεσού (1819, 

1820), ΚΣ 42, 1978, σσ. 85 - 106. 

Λ α δ α, Γ., Τά πρώτα τυπωμένα βιβλία βυζαντινής μουσικής, Άθήναι 1978, ΐ2ον, 

σσ. 32. 

Ε 3 ΐϊΐ Ε θ γ Ζ, Ε. - Α ί τ σ α, Ε. Κ., Κατάλογος χειρογράφων τής Βατοπεδινής Σκή¬ 

της Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη 1978, 4ον, σσ. 134 + 14 πίν. [Πατριαρ¬ 

χικόν Ιδρυμα ΓΓατερικών Μελετών. Κατάλογοι ελληνικών χειρογράφων Αγίου 
"Ορους 1.] 

Αά τ α, Ε., Ειδήσεις γιά τήν κίνηση του ελληνικού βιβλίου στις άρχές τοϋ 18ου αίούνα, 

Ό Έρανιστής 14, 1977, σσ. 1 - 35. 

Μαλτέζου, X., Τό νοταριακό άρχεΐο Κυθήρο>ν, ΔΙΑ 1, 1977, σσ. 15-84. 

Μαΐίβζου, 0 3ιι\, Εβδ Αιχίιϊνβδ νβηίίίβηηβδ άβ Ογί+βΓο. Όη ίοηάδ ϊιΐδΐοπςιΐϋ 
ηβ£%ό, ΒΓ 5, 1977, σσ. 249 - 252. 

Μ α ρ α β ά - Χατζηνικολάου, Α. -Τουφεξή - Π άσχο υ,?Χ., Κατάλογος μι¬ 

κρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος. 

Τόμος Ά. Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης Γ - ΙΒ' αίώνος, Ακαδημία Αθηνών, 

Άθήναι 1978, 4ον, σσ. 260 + 654 είκ. 

Μαραγκάκη, Ν., Ανέκδοτο έγγραφο γιά τήν άνοικοδόμηση τής Μονής Ευαγγελί¬ 

στριας Βαρδιάνων μετά τούς σεισμούς τοϋ 1767, ΚΧ 2, 1977, σσ. 346 -353. 

Μ » ν γ ο ϊπ & ί, ϊ 8, Ε., Εβδ ίΐοΐβδ άβδ ρηηοβδ δβι+βδ βη Ιηη^υβ ^Γοοιριβ, ΡΟΒ, σσ. 

485 - 487. 

Μ ί ο η ϊ, Ε., Εισαγωγή στήν ελληνική παλαιογραφία. Μετάφραση Ν. Μ. Π α ν α γ ι ο;- 

τάκη. Μέ συμπληρώσεις τοϋ συγγραφέα καί τοϋ μεταφραστή, Αθήνα 1977, 

δον, σσ. 208 + 30 πίν. 

Μορφωτικό "Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Μικροφωτογραφήσεις Χειρογράφων καί Αρ¬ 

χείων, Αθήνα 1978, 12ον, σσ. 53. 

Μουσείο Μπενάκη. Συλλογή χειρογράφων. Δέκα αιώνες ελληνικής γραφής (9ος - 19ος αί.). 

Εισαγωγή - κείμενο Αγαμέμνων Τ σ ε λ ί κ α ς, Άθήναι 1977, 8ον, σσ. 

88 + 32 πίν. 

Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ, Α., Χειρόγραφα της Σχολής Δημητσάνης εις διαφόρους βιβλιοθή- 

κας άποκείμενα, Πρακτ. Α' Συν. Άρκ. Σπ. σσ. 259 - 267. 

Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ, Π., Τό έκ τής Μονής Φιλοσόφου προερχόμενον Εύαγγέλιον του 

Βλαχομανόλη (ύπ’ άριθ. 163 χειρόγραφον παρά τή Εθνική Βιβλιοθήκη), Πρακτ. 

Α' Συν. Άρκ. Σπ. σσ. 233 - 243 + 2 είκ. 

— Ή έκθεση ελληνικών χειρογράφων κωδίκων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης, ΝΕ 102, 

1977, σσ. 1583 - 1584. 

Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Δ. Β., Τά έν Βλαχία ελληνικά τυπογραφεία καί αί εκδόσεις αυτών 

(1690 - 1821), Άθηνά ΟΤ', 1976 - 77, σσ. 59 - 102. 

Οϊΐνοηοτηίάβδ, Ν., Εβ δηρροΓί τη&ίέπβΐ άβδ άοοητηβηίδ ί)γζηηίΐηδ, ΡΟΒ σσ. 

385 - 416. 

— Αοίβδ άβ ΚηδίβιηοηίΙοα. ΕάίΒοη άΐρΙοτηΜΐςαβ, Ρηπδ 1978, 4ον, σσ. χίΐ + 

130 + 16 Πίν. [ΑΓοΙιίνβδ άβ ΙΆίΙιοδ, IX], 
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Ό κώδικας του Ίεροΰ Ναού των Άγ. Αποστόλων Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου καί της 

'Αγίας τοΰ Χρίστου Νίκης στον άνεμόμυλο της Κέρκυρας. Σχόλια καί υπο- 

μνηματισμός Ά γ ά θ η ς Ν ι κ ο κ ά β ο υ ρ α, Κερ. Χρον. 22, 1978, σσ. 

123 - 24°. 

Παπαδοπούλου, Θ. I., Τά περί τυπογραφίας στη Χίο τον ιη' αιώνα, Χιακά Χρο¬ 

νικά 9, 1977, σσ. 41-42. 

Παπαδοπούλου, Σ., Ελληνικά έγγραφα από τό ιστορικό άρχεΐο της Ραγούζας 

(ΟιιΒΓονηϊΕ), Μακεδονικά 17, 1977, σσ. 298 - 314. 

Παπαϊωάννου, Α. Γ., Ελληνικά παλαιότυπα στις μονές Προφήτη Ήλία καί Πα- 

τέροιν Ζίτσας (Ίωαννίνων), *0 Έρανιστής 14, 1977, σσ. 209 -216. 

Ραρ&οΙίΓίδΙοίοΓου, Ό., ΒϊΒγϊ δίδΐηρδίί πβΐ XVI δβοοίο οοηοβηιβηίΐ 1δ δίο- 

η& άΐ Οΐρι-ο δοίίο ί ΤβτηρΙβΡΐ, Βιΐδΐ^ηδηΐ, Οβηονβδί β νβηβζίαπί (1192 - 1571), 

ΚΛ 9, 1977, σσ. 3-9 (συνεχ.). 
Πα πουλί δη, Κ., Τό χειρόγραφο ΚΑΙΚ άρ. 171 του Ρωσικού Αρχαιολογικού Ιν¬ 

στιτούτου Κωνσταντινουπόλεως, Μακεδονικά 17, 1977, σσ. 404-411. 

Π ε ν τ ό γ α λ ο υ, Γ., Χριστόφορου ή Χριστόδουλου Κρασσα διαθήκη (1584) καί ακύ¬ 

ρωσή της (1589), ΚΧ 1, 1976, σσ. 144- 156. 

ΡοΠΙΐδ, Β., (^αβίςυβδ οοπίΓθδ άβ οορΐβ ιηοηδδΐϊφίβδ <1υ XIV6 δίόοΐβ, ΡΟΒ, σσ. 

291 - 295 -ί- 15 πίν. (σσ. 296 - 302). 

— ΡβΓδΐδίΒηοοδ Βγζδηίίη6δ άδΐΐδ ΓβοηίιΐΡβ ΙϋιΐΓ^ΐίϊΐΐθ άυ XVII6 δίβοΐβ, ΡΟΒ, 

σσ. 371 - 376 + 13 πίν. (σσ. 377 - 381 ). 

— Ββ Βοβυί άα Ρι-βίΓβ ΤΗβοάοΓβ, ου Ια άαίαίΐοη άα £οά. ΒαΓοίηοηβηδΐδ 399, 

ΕιηθΓΐί.α 45, 1977, σσ. 237 - 242 + 2 πίν. 
— νβηβζΐα οοιηβ οθιιΙγο άβΐΐα δίατηρα β άβΐΐα άϊίίιΐδϊοηβ άβΐΐα ρητηα ΙβΙίβΓ&Ιυρα 

ηβοβίΐοηίοα, ΑΙΙί (Ιοί II 0οηνβ§ηο ΐηΙβΓηαζΐοηαΙβ ά’ίδίοπα (Β οΐνίΒα νοηβίία- 

ηα, Λ’οΐ. Π, ΚΐΓβηζβ 1977, σσ. 443 - 482. 

Πρόλογοι καί κατάλογοι τυπογραφείων Βενετίας καί Βιέννης (1668 - 1876). Επιμέλεια 
Γ. Σ. Πλουμίδη, Άθήναι 1978, 8ον, σσ. 160 [Βφλιοπωλεΐον Νότη Καρα- 

βία - Βιβλιοθήκη ιστορικών Μελετών 128]. 

Ρ ά μ φ ο υ, I. Π., πρωτοπρεσβυτέρου, Ανέκδοτα έγγραφα περί τής εν Μηλιό Μονής 

Αγίου Σάββα, Κιμωλιακά 8, 1978, σσ. 297 -321. 

8 ν ο γ ο η ο δ, Ν., Ββιη^Γςαβδ βιιγ Ιθβ δβίβδ άβδ ΐοηοϋοηηδΐΓΟδ, ΡΟΒ, σσ. 423 - 427. 

Σκλαβενίτου, Τ. Ε., Χρησμολογικό εικονογραφημένο μονόφυλλο των άρχων τοΰ 

18ου αιώνα, Μνήμων 7, 1978, σσ. 46 - 59 + πίν. 2. 

Σ π α θ α ρ ά κ η, I., Ένα εικονογραφημένο χειρόγραφο τοΰ 1175 απο την Κρήτη, Θησαυ- 

ρίσματα 14, 1977, σσ. 71-75 + 3 πιν. 
8 ρ δ ΐ Β δ γ δ Η ί δ, Ι·, δοιιιβ οΒδβΓνδΙΐοηδ οη ΙΗβ ΡΙοΙβηι^ ηΐδ. λ'αΐ. Ογ. 1291: 

ΐίδ (Ιδίο δηά ΙΗβ Ενο ΐηΗίδΙ ιηίηΐ&ΙυΓβδ, ΒΖ 71, 1978, σσ. 41 -49 + 8 πίν. 

Σπορέλα, Κ., Ένα ξεχασμένο χειρόγραφο άπό τή Νάουσα, Μακεδονικά 18, 19/8, 

σσ. 303 - 307. 
Σωτηρούδη, Π., Οί στίχοι άπό τόν Σοφοκλή στό χφ. άρ. 36 τής Μονής Βατοπε¬ 

δίου, Ελληνικά 30, 1977 - 78, σσ. 39/ - 399. ^ 

Τ σ ε λ ί κ α, Α., Τά παλαιότερα ελληνικά χειρόγραφα τής Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης 

στό Αργοστόλι, ΚΧ 1, 1976, σσ. 207 - 223 + 12 πίν. 

.— "Ενα χειρόγραφο στό ναό τής Παναγίας στά Χαβριάτα Κεφαλληνίας, ·ΚΧ 1, 1976,· 

σσ. 224- 226. 
— Επτά επίσημα κυπριακά έκκλησιαστικά έγγραφα (1578 - 1771), Θησαυρίσματα 

14, 1977, σσ. 251 - 274 + 4 πίν. 
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Τσελίκα, Λ., Τά χειρόγραφα της Μονής Κηπουρίων στην Κεφαλονιά, ΚΧ 2, 1977, 

σσ. 60 - 72 + 12 πίν. 

Τωμαδάκη, Ν. Β., Ό γράφων παραγράφει - Μεταγράφετε ώς είναι, δΙιΐΗΐδ Γ,υιΓι- 

οοΙθ£ίο& [= ΤοχΙο ιιηιΐ υπΙοΓδίιοΙιυπ^οη 124], Λίχαάοπιΐο - ΥογΙο#,.. ΒογΗπ 

| 1977, σσ. 469 -471. 

^ Χριστοδούλου, Γ. Α., Οηοιηοΐο^ίιπη νδίοροίϋαηιιιη καί (Ιηοίπυΐο^ιυηι Υ>ηρ- 

(υηι : τό Σοφόκλειο τμήμα, ΕΕΦΣΠΑ 26, 1977 - 78, σσ. 306 - 330 + 16 πίν. 

Χριστοφιλοπούλου, Α ί κ., Ή αναδιάρθρωση τής βιβλιοθήκης τοΰ ιστορικού 

Σπουδαστηρίου τής Φιλοσοφικής Σχολής, ΕΕΦΣΠΑ 25, 1974 - 77, σσ. 30 -35. 

ΙΓ — ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α ί κ α τ ε.ρ ι ν ί δ ο υ, ■ Γ., Βιβλιογραφία τής ελληνικής Λαογραφίας των ετών 1972 - 

1975, ΕΚΑ 24 (1975 - 76), ·Άθήναι 1977, σσ. 65 - 185. 

Άνεστίδη, Α., Εύρετήριον των τόμων Α' (1923 - 1924) - Ν'(1973) τοΰ περ,ιοδικοΰ 

Εκκλησία, Άθήναι 1978, τόμοι 2, ,4ον, σσ. π' + ιδ' + 1072. ; 

Βαλκανική βιβλιογραφία.. Τόμος IV - 1975 καί IV - 1975 - παράρτημα. Επιμέλεια Κ. 

Α. Δ η μ ά δ η ς, "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1977, 

δον, σσ. ΧΒίν + 460 + 336. ι 

Βασιλείου, Π., Αποκατάσταση χρονολογίας στήν ΒΐΒ1ίο§ΓδρΗΐε ΗθΠέηϊηυο τοΰ 

β. Ββ§ΓδΓκ1, Ό Έρανιστής 14, 1977, σσ. 206 -208. 

Βαφειάδου-Βογιατζάκη, Μ. - Τ σ α φ ά ρ α, Δ., Εύρετήριον τόμων Α' 

(1940)-Γ (1970) τοΰ περιοδικού Μακεδονικά, Θεσσαλονίκη 1978, 8ον, σσ. 

ιβ' + 484. 

ϋΐ πιατα δ, 0. ΤΗ.., διιρρίέιηβηί δ Ια ΒίΒΙίο^ρ&ρΗίβ Ιοηϊβηηβ, ΔΙΑ 1, 1977, σσ. 

215 - 313. 

Ζαφειροπούλου, Β., Συγκεντρωτικόν εύρετήριον δημοσιευμάτων κατά συγγραφείς 

τοΰ «Δελτίου τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος» 1883 - 

1971, ΔΙΕΕΕ 20, 1971 - 77, σσ. 493 - 538. 

I δ I α ν γ ϊ (1 ί δ, V., ΒίΗΙ1ο^τδρΗγ οί ΘΗιηόΗ ΠίδΙοο- (1453 Ιο ΙΗβ ΡΓβδβηί), Θεολο¬ 

γία 48, 1977, σσ. 400 - 418. 

Κ α ρ α β ι δ ο π ο ύ λ ο υ, Β, Ελληνική Βιβλική Βιβλιογραφία 1961 - 1975, Θεσσαλο¬ 

νίκη 1977, 8ον, σσ. 118 [παράρτημα άρ. 23 τής ΕΕΘΣΙΙΘ]. 

Κεχαγιόγλου, Γ., Τό Αραβικόν Μυθολογικόν τοΰ 1792, Ό Έρανιστής 14, 1977, 

σσ. 203 - 205. 

Κ ο ρ ρ έ, Γ. Σ., Δημοσιεύματα Σπυρίδωνος Ν. Μαρινάτου, ΕΕΦΣΠΑ 25, 1974 - 77, 

σσ. 359 - 422. 

Κ ο υ ν ι ά κ η, Δ,, Λευκαδική βιβλιογραφία, Μέρος Α', ΕΕΛΜ 4, 1977, σσ. 153 - 250. 

Κυπριολογική Βιβλιογραφία τοΰ έτους 1973 καί συμπληρώματα προηγουμένων ετών, 

ΕΚΒΕ VIII, 1975 - 77, σσ. 419 - 511 [Τά λήμματα των ενοτήτων Κυπριολογικαι 

Σπουδαί - Κυπριακή Τστορία - Φιλολογία - Πνευματικός Βίος - Γραμματολογία 

{σσ. 419 - 483) συνετάχθησαν υπό Κ. Π. Κ ύ ρ ρ η καί τής ένότητος Γλωσσολογία - 

Λαογραφία (σσ. 483 - 511) υπό Μ. Χριστοδούλου]. 

Μπαμπινιώτη, Γ., (έκδ.), Δελτίο βιβλιογραφίας τής ελληνικής γλώσσας γιά τά 

έτη 1975 καί 1976, Άθήναι 1978, δον, σσ. 88. 

Μ π ο υ μ π ο υ λ ί δ ο υ, Φ. Κ., Βιβλιογραφία Νεοελληνικής Φιλολογίας τοΰ έτους 1973, 

Άθήναι 1977, δον, σσ. 116. 

Έπετηρίς *Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ' 32 

I: 
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Μ π ο υ μ π ο υ λ ί δ ο υ, Φ α ί 8. καί Γ λ υ κ., Βιβλιογραφία Νεοελληνικής Φιλολογίας 

των ετών 1974 - 3976, Άθήνχι 1979, 8ον, σσ. 181. 

Ο ί κ ο ν ο μ ο υ, Π. Τα δημοσιεύματα τοϋ περιοδικού5 «Ξενοφάνης». Συμβολή στη Μι¬ 

κρασιατική Βιβλιογραφία, ΔΚΜΣ 1, 1977, σσ. 169-215. 

Παπαδοπούλου, Θ. Γ., Προσθήκες στην ελληνική βιβλιογραφία. Συμβολή πρώτη, 

'Ο Έρανίστης 14, 1977, σσ. 338 - 184. 

Ρ & ρ' 3 8 1 & ί Ιί. ΐ 8, 01ι., ΒΐΜΐο^Γ&ρΙπο (Ιο Μΐοΐιβΐ Τΐι. Ε3803Π8, Β8 18, 1977, σσ. 

179 - 198. 

Πλατώκη, Ε., Γεωλογική βιβλιογραφία τής Κρήτης. Συμπλήρωμα Α', Κρητολογία, 

τεϋχ. 7, 1978, σσ. 5-16. 

Σ κ λ α β ε ν ί τ η, Τ. Ε., Προσθήκες στην έλληνική βιβλιογραφία (1536 - 1799), Θησαυ- 

ρίσματα 14, 1977, σσ. 3 27 - 356 4- 3 πίν. 
Φασουλάκη, Σ., ’Άγνωστες άγγελίες έκδόσεως βιβλίων τυπωμένες στή Γαλλία, 

τήν Ιταλία καί τήν Ελλάδα. Προσθήκες στην «Ελληνική βιβλιογραφία 1800 - 

1863», Παρνασσός 20, 1978, σσ. 550 - 560. 

X ι δ ί ρ ο γ λ ο υ, Π., Βιβλιογραφική συμβολή εις τήν ελληνικήν Τουρκολογίαν (1 788 - 

1975), ΕΚΕΕ VIII, 1975 - 77, σσ. 253 - 405. 

Χρυσάνθη, Κ., * Αναλυτικό ευρετήριο του δελτίου τής Εταιρείας Κυπριακών Σπου¬ 

δών, τόμοι 31 - 40 (1967 - 1976), ΚΣ 41, 1977, σσ. 265 - 281. 

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΘ’ ΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ Η ΕΠΕΤΗΡΙΣ 

Λεία Οαδβϊεα υηίνοΓ8Ϊί3ΐΪ3 δείεηίίβπιπι ΟεΕΓεεεπίεηδίδ, XII - XIII, 1976- 1977 (ΟεΕτεείη). 

“Αθήνα, 0<Γ, 1976- 1977 (Άθήναι). 
Άνάλεκτα, 25 - 26, 1976 - 1977 (Αλεξάνδρεια). 
ΑπβΙεείΒ ΒοΙΙαπάΐαπΕ, 95 - 96, 1977-1978 (Βπιχείΐεδ). 
Αηη3ΐ65, VIII, 1977 (Βαάαρ^ΐ). 
ΑηΙΐοΙϊΐΗοη, 9- 11, 1975 τ 1977 (δγάηβγ). ; 

Απόστολος Βαρνάβας, ΛΖ'-Μ', 1976-1979 (Λευκωσία). 

Β&1ο&ηο5ΐ3νΐθ3, 5-6, 1976 - 1977 (ΡηΊερ). 

ΒοΙΙεΙΐηο άεΐΐα ΟεΟϊε §ΓεοΕ άΐ ΟΐΌΐΐΕίειτΕίΕ, η. εεπε XXXI, 1977 (ΟΐΌΐίΕίεπ-ΕίΕ). 
Βυζαντινά, 9, 1977 (Θεσσαλονίκη). 

ΒγζαπίΐηΐδοΗε ΖεΐίδοΙιπΓί, 69 - 71, .1976 - 1978 (ΜϋηοΗβη). 

ΒγζΕηίίηοείΕνΐεΕ, XXXVIII - XXXIX, 1977 - 1978 (ΡΓΕ§ιιε). 
ΟγπΙΙοπιείΙιοιϋΕηιιιτϊ, IV, 1977 (Θεσσαλονίκη). 

Όάοϊά, XIX -XXII, 1977- 1978 (Βααπ*6$1ί). ? 

Δελτίον της Ίονίου Ακαδημίας, Α', 1977 (Κέρκυρα). 

Ελληνικά, 29-30, 1976 - 1978 (Θεσσαλονίκη). 

ΕιϊιοπΙε, ΧΕίν - ΧΕν, 1976 - 1977 (Μμάπά). 

Έπετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, VIII, 1975 - 1977 (Λευκωσία). 

Έπετηρίς τοΟ Κέντρου Έρεύνης Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας “Αθηνών, ΚΔ', 
1975 - 1976 (Άθήναι). 

Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου “Αθηνών, ΚΕ', 1975 - 
1977 (Άθήναι). 

Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 16, 
1977 (Θεσσαλονίκη). 

Είικίεε Βαίλαηίςμίβδ 12 - 14, 1976- 1978 (δοΠα). 
Είαάεδ Βγζαηίΐηβδ II/2, 1975 (ΡίηδΒαΓβΗ). 

Οτεείε - Κογπεπ αηά Βχζ&ηίϊηβ δίικίίεδ, 18 - 19, 1977- 1978 (ΟιιγΙιεπι). 
Ήλειακά, ΚΓ'- ΚΕ', 1977 (Ηλεία). 

"Ηπειρωτική Εστία, Κ'Γ'-ΚΖ', 1977- 1978 (Ιωάννινα). 

Θεολογία, ΜΗ'-ΜΘ', 1977-1978 (Άθήναι). 
ΗιιηιαηίΙαδ, XXVII - XXVIII, 1975- 1976 (ΟοππΕγε). 

Ιτέπίλοη, Ε-ΕΙ, 1977- 1978 (Οιενεΐοβηε). 

ΙαΙίΓΕιιεΙι όετ όδΙεΓΓείεΗίβεΕεη ΒγζΕηίίηΪ5ΐί1(, 26 - 27, 1977 - 1978 (Ογεζ - \νίεη - Κοίη). 
•ΙοιιπιεΙ οί ΗεΙΙεηίε δϋυάΐεδ, ΧΟνίΙ - ΧΟνίΙΙ, 1977-1978 (Εοηάοη). 

ΙοιιπιεΙ οί \ν&ι-ίπΐΓ£ &ηά ΟουΠΕίιΜ ΙηβίΐΙυΙεβ, ΧΕ, 1977 (Εοηόοη). 

Κληρονομιά, 8-9, 1976- 1977 (Θεσσαλονίκη). 

Κοινωνία, 1, 1977 (Ναροΐί). 
Κυπριακαι Σπουδαί, ΜΑ' - ΜΒ', 1976 - 1978 (Λευκωσία). 
Κυπριακός Λόγος, 48-60, 1976- 1978 (Λευκωσία). 

Μακεδονικά, ΙΖ'-ΙΗ', 1977-1978 (Θεσσαλονίκη). 

ΜΐΙΐείΙαη§εη άε5 άευίδεήεη ΑγοΕ. Ιηδίίίαίβ, Κδιη. ΑΕί., 83 - 85, 1976- 1978 (Κογπ). 
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Μοηυηιεηίεί, 12-13, 1976-1977 (ΤίΓ&ηε). 

Νοιινεΐΐε Κενά© ΊΊιέοΙοείφίε, 109-111, 1977- 1979 (Ιουναϊη). 

Οπεηίαΐία Οΐιη^ϊ&ηα Ρεποίιεα, ΧΠΙΙ-ΧΠν, 1977- 1978 (Κόπια). 

Πάνταινος, 69-71, 1977- 1979 (Αλεξάνδρεια). 

Παρνασσός, ΙΘ' -Κ', 1977 - 1978 (Άθήναι). 
ΡΒΠοΙοβίΐδ, 121 - 122, 1977 - 1978 ^(ΒβΓϋιι). 

ΡΓοεεεάϊηβε οΓ ΐΗε Κογαΐ Ιηδίι Αεαόεηιγ, 77-78, 8©εί. Ο, 1977-1978 (Ουβίίη). 
ΡΓοηιείΗευδ, IV/!, 1978. .·> ϊ 
Κενιιε Βίΐΐβατε άΉίδίοίΓε, 3 -6, 1975 - 1978 (δοΓώ). - 
Κεναε Οαηαίΐίεηηε - Ατηεπεαϊηε <Π5ίΐκΙε$ δίανεδ, 10, 1976 (ΜοηίΓε&Ι). 
Κεναε άεδ έίυάεδ Αηυέηϊεηηεδ, XII, .1977 (Ραπδ). - 

Κεναε άε5 έΐιιάεδ Βγζαηίίηεδ, 35 -36, 1977- 1978 (Ρ&πε). 

Κεναε άεδ έΐαάεδ δαά-εδί ΕαΓορέεηηεδ, XV-XVI, 1977- 1978 (Βαεατεδί). 

Κεναε Ηϊδίοπςαε, 521-528, 1977-1979 (Ρατϊδ). 
Κεναε Κοαηιαίηε όΉϊδΙοϊΓε, 16-17, 1977 -1978 (ΒαοαΓεδΙ). 

δΓεάηίε ν)ε^α, 41, 1977 (Μόσχα). 

81απη3Γ, XXVI - XXVII, 1975 - 1976 (ΒεοΕταό). " 

δαάοδί - ΡοΓδεΙιαπ^εη, XXXVI-XXXVII, 1977- 1978 (ΜίΐηεΕεη). 

νΐζΕηί])δΚ^ νίειηεηηΠί, 37 - 38, 1978 (Μόσχα). 

ΖεΐίδεΗπίΊ ΓΟγ Β3ΐ^αηοΙο§ίε, 13, 1977 (Μαηεΐιεη). 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 1977 

Κύριοι Εταίροι, 

Κατά τό παρελθόν έτος ή Εταιρεία μας έξηκολούθησε τάς εργασίας 
της άπροσκόπτως. · 

Τήν Κυριακήν 5ην Ιουνίου συνεκλήθη κανονικώς ή Γενική Συνέλευ- 

σις των Εταίρων κατά τήν όποιαν έξελέγη τό νέον Διοικητικόν Συμβού- 

λιον διά τήν τριετίαν 1977 - 1980. Εις τό Δ. Σ. τής Εταιρείας μαςείσήλθον 
και νέα μέλη, άλλ’ ή οικείςι βουλήσει άποχώρησις από τής θέσεως του 
Γεν. Γραμματέως του όμοτίμου καθηγητοΰ κ. Ν. Β. Τωμαδάκη, ψυχής τής 
εταιρείας μας, άφήκε σημαντικόν κενόν, τό όποιον μετά δυσκολίας άνα- 

πληροϊ ό σημερινός Γεν. Γραμματεύς. Άλλ’όμως ό κ. Τωμαδάκης έξηκο¬ 

λούθησε νά είναι πολύτιμος συμπαραστάτης καί όδηγός εις τό έργον τού 
Γενικού Γραμματέως και ουτω τό βάρος έμετριάσθη. 

Καί κατά τό παρελθόν έτος ή Εταιρεία έθρήνησε τήν απώλειαν εκλε¬ 

κτών Εταίρων αύτής, του τακτικού έταίρου καθηγητοΰ Γεωργίου Κουρ- 

μούλη καί των άντεπιστελλόντων Μάρκου Ναουμίδου καί Στυλιανού Κα¬ 

ψωμένου, οί όποιοι καί εις τήν Εταιρείαν μας πολλά προσέφεραν άλλα καί 
τάς έπιστήμας τάς όποιας έθεράπευον έλάμπρυναν. Των άπελθόντων θά 
τηρήσωμεν μετ’ εύλαβείας τήν μνήμην. 

Ή έκδοσις του ΜΓ'τόμου τής Έπετηρίδος, χάρις εις τήν άοκνον προσ¬ 

πάθειαν του διευθυντοΰ του περιοδικού κ. Ν. Β. Τωμαδάκη, συνεχίζεται 
κανονικώς καί παροτρύνομεν τούς δυναμένους έκ τών κ. Έταίρο>ν όπως 
μή διστάσουν νά συμβάλουν δι’ εκλεκτών συνεργασιών. 

Καί κατά τό παρελθόν έτος ή πλούσια βιβλιοθήκη τής Εταιρείας μας 
έπλουτίσθη έτι πλέον διά πολυτίμων βιβλίων — κυρίως ξένων — καθώς 
καί περιοδικών. Είσήχθησαν 35 βιβλία καί 116 τόμοι περιοδικών, άξιόλογα 
πάντα διά τήν έρευναν. ’Αλλ’ όμως λόγφ τού στεγαστικοϋ καί τού οικονο¬ 

μικού προβλήματος τής Εταιρείας εξακολουθεί νά ύπάρχη άδυναμία τα¬ 

κτικής λειτουργίας τής πλουσιωτάτης βιβλιοθήκης μας διά τούς κ. Εταί¬ 

ρους. Πάντως έν όψει μελλοντικής ύπερπηδήσεως τού κωλύματος τούτου 
παρακαλούνται οί κ.κ. Εταίροι όπως αποστέλλουν άντίτυπα τών δημοσιευ¬ 

μάτων των διά νά υπάρχουν εις τήν βιβλιοθήκην μας. 

Εις τον οικονομικόν τομέα ή κίνησις ήτο ικανοποιητική. Κύρια έσοδα 
ύπήρξαν αί επιχορηγήσεις κυρίως τού Υπουργείου Πολιτισμού καί Έπι- 
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στημών (τό όποιον ύπερετριπλασίασε την έπιχορήγησίν του), του Εθνικού 
"Ιδρύματος Ερευνών, τής Παγκείου Επιτροπής, καθώς και αί εισπράξεις 
έκ πωλήσεοις τόμων, συνδρομών εταίρων καί τόκων καταθέσεων, κύριαι δέ 
δαπάναι τά έξοδα έκτυπώσεως τής Έπετηρίδος, ή αγορά χάρτου καί άλλα 
σχετικά εκδοτικά ή περί την λειτουργίαν των Γραφείων τής Εταιρείας έξο¬ 

δα. Πάντας τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπον έπιχορηγήσαντας τήν ήμετέραν 
Εταιρείαν θερμώς εύχαριστοδμεν. Άναλυτικώτερον τά τής οικονομικής 
καταστάσεως θά έκθεση ό ταμίας τής Εταιρείας μας κ. Θεόδωρος Γιαννα- 

κόπουλος, ό όποιος με ιδιαίτερον ζήλον έπωμίσθη τό βάρος τής διαχει- 

ρίσεως των οικονομικών, τής τηρήσεως τών βιβλίων και άλλων συναφών 
εργασιών. Ιδιαιτέρως πρέπει νά έξαρθή ή συμβολή του ειδικού Γραμματεοις 
τής Εταιρείας κ. Σταύρου Κουρούση, ό όποιος μέ αύταπάρνησιν συμπα- 

ρίσταται εις τό όλον έργον τού Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ταύτα έν όλίγοις, Κύριοι "Εταίροι, έπραξε τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τής Εταιρείας κατά τό παρελθόν έτος. "Η έκδοσίς τής Έπετηρίδος παρα¬ 

μένει τό κύριον μέλημα καί δι* αυτής έπισημαίνεται διεθνώς ή παρουσία 
τής Ελλάδος εις τάς βυζαντινός και μεταβυζαντινός σπουδάς. 

Ό Γεν. Γραμματεύς 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1977 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 

Αλ Έσοδα Δρχ. 

1. Έκ συνδρομών τών Εταίρων.;... 22.850 

2. Έκ πωλήσεως τόμων της Έπετηρίδος .. 123.790 

3. Έκ τόκων καταθέσεως έν Ταχυδρ. Ταμιευτηρίφ έτους . 1976 . 8.363 
4. Έκ χορηγιών : 

α’) Της Παγκείου Επιτροπής έτους 1977.. 36.000 

β') Τοϋ Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών έτους 1977 30.000 

γ') Τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών έτους 1976 .·,. 15.000 81.000 

5. Έκ δωρεάς κ. Θεοδ. καί κ«; Θεανούς Λαζαρή... .?.. 20.000 

Σύνολον 256.003 
Β'. Υ π ό λ ο ι π ο ν έκ τής Οικονομικής διαχειρίσεως τοϋ έτους 1976_ 202.595,10 

Σύνολον 458.598,10 
ΔΑΠΑΝΑΙ 

1. Έξόφλησις έκτυπώσεως τού ΜΒ' τόμου τής Έπετηρίδος. 111.360 

2. Έναντι έκτυπώσεως τοϋ ΜΓ' τόμου τής Έπετηρίδος... 50.000 

3. Αγορά συμπληρωμ. χάρτου έκτυπώσεως τού ΜΒ' τόμου τής ΕΕΒΣ.. 4.014 

4. Αγορά χάρτου εξωφύλλου τοϋ ΜΒ' τόμου τής Έπετηρίδος. 2.540 

5. Αγορά χάρτου έκτυπώσεως τού ΜΓ' τόμου τής Έπετηρίδος. 29.245 

6. Κατασκευή μεταλλογραφημάτων τού ΜΒ' τόμου τής Έπετηρίδος_ 630 

7. Κοινόχρηστα μεγάρου "Αριστείδου 8, μισθός θυρωρού, θέρμανσις κλπ. 19.723 

8. ’Ενοίκιον γραφείου καί αποθήκης. 12.948 

9. Τηλεφωνικά τέλη, φωτισμός, υδρευσις γραφείων Εταιρείας. 3.323,10 

10. Άμοιβαί διά παρασχεθείσας ύπηρεσίας, φιλοδωρήματα κλπ. 5.500 

11. Ταχυδρομικά έξοδα αποστολής τόμων ΕΕΒΣ καί ανατύπων. 2.932 

12. Αγορά βιβλίων, έκτύπωσις έντύπων, δακτυλογραφήσεις, γραφικά κλπ. 1.817 

13. Άσφάλισις διαμερίσματος γραφείων Εταιρείας... 459 

Σύνολον έξόδων 244.491.10 

Υπόλοιπον εις μετρητά καί εις κατάθεσιν έν τφ Ταχυδρομικώ Τα- 

μιευτηρίφ ...... 214.107 

Σύνολον 458.598,10 

Έν Άθήναις τή 20ΰ Τανουαρίου 1978 

Ό Ταμίας 

Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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Κύριοί Εταίροι. 

Καί κατά τό διαρρεϋσαν έτος ή ήμετέρα Εταιρεία συνέχισε τάς έργα-, 

σίας της ώς συνήθως. Την 31ην Μαΐου συνεκλήθη ή τακτική Γενική Συνέ- 

λευόις των Εταίρων, μετά τό πέρας τής όποίάς'έτελέσθη καί τό έτήσιον 
μνημόσυνον τής Άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως διά συντόμου μεν 
αλλά μεστής ομιλίας του έκ των μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου καθη- 

γητοΰ κ. Ν. Β. Τωμαδάκη. · 

Κατά τά λοιπά ή κυρία μέριμνα τοϋ Δ. Σ’, έστράφη καί πάλιν περί την 
έκδοσιν τοϋ ΜΓ' τόμου τής Έπετηρίδος και τήν άνατύπωσιν τοϋ έξαντλη- 

θέντος τόμου Γ' (1926). _ 

Κατά τό παρελθόν έτος ή Εταιρεία μας έστερήθη τοϋ πολυτίμου Εταί¬ 

ρου, επί σειράν ετών αντιπροέδρου καί μεγάλου ευεργέτου αύτής Δημητρίου 
Γκίνη.Ό άνήρ μεγάλως εύηργέτησε τήν Εταιρείαν δωρήσας έν ζωή διαμέ¬ 

ρισμα εις τον 8ον όροφον τοϋ μεγάρου επί τής όδοΰ Άριστείδου 8 καί κατα- 

λιπών διά διαθήκης κληρονομιάν έξ ενός διοματίου γραφείου εις τον 7ον 
όροφον και μιας αποθήκης εις τό υπόγειον τοϋ αύτοϋ μεγάρου. "Ηδη περα- 

τοϋται ή μεταγραφή των κληροδοτηθέντων μερίμνη τοϋ.Ταμίου ήμών κ. Θ. 

Γιαννακοπούλου. Εύδοκίμως ύπηρέτησε τήν έρευναν ό άείμνηστος Γκίνης 
τόσον εις τον φιλολογικόν τομέα όσον καί εις τήν ιστορίαν τοϋ δικαίου. Ή 
Εταιρεία τιμώσα τήν μνήμην αύτοϋ καί άποτίνουσα εύγνιομοσύνην διά τάς 
προς αυτήν ευεργεσίας του έτέλεσε τήν 20ήν Δεκεμβρίου 1978 Φιλολογικόν 
μνημόσυνον κατά τό όποιον ώμίλησαν οί καθηγηταί κ.κ. Νικόλαος Β. Τω- 

μαδάκης καί Σπυρίδων Τροιϊάνος. Αί σχετικαί όμιλίαι δημοσιεύονται εις 

τον παρόντα ΜΓ' τόμον τής Έπετηρίδος. 

Κατόπιν άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου (συνεδρία 20.12. 

1978) έπληρώθη ή διά τοϋ θανάτου τοϋ Δημ. Γκίνη κενωθεΐσα θέσις τοϋ 
Α' άντιπροέδρου διά τοϋ συμβούλου κ. Ν. Β. Τωμαδάκη, τοϋ οποίου τήν 
θέσιν είς τό Συμβούλιο ν κατέλαβεν ό καθηγητής κ. Δημήτριος Οίκονο- 

μίδης. 

Καί τοϋ εταίρου Άνδρέου Ξυγγοπούλου, καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστη¬ 

μίου καί Άκαδημαϊκοϋ, παλαιοϋ μέλους τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, 

έστερήθημεν επ’ εσχάτων. Ό άείμνηστος Ξυγγόπουλος συνειργάσθη πα- 

λαιότερον καί είς τήν Επετηρίδα τής Εταιρείας όπου έδημοσίευσε μελέτας 
καί βιβλιοκρισίας, άναφερομένας είς τήν ειδικότητά του, δηλ. τήν βυζαντι¬ 
νήν ζωγραφικήν. 

Ή Βιβλιοθήκη τής Εταιρείας μας πλούσια καί μοναδική (κυρίως είς 
παλαιά περιοδικά καί βιβλία προερχόμενα έκ τής δωρεάς Βασιλείου Μυ- 

στακίδου) έπλουτίσθη καί εφέτος είσαχθέντων βιβλίων καί περιοδικών επ’ 

ανταλλαγή κατά τό πλεΐστον έκ τοϋ Εξωτερικού. Δεν καθίσταται όμως 
εισέτι δυνατή ή κατά τακτάς ήμέρας λειτουργία αύτής χάριν τών έταίρων 
καί τοϋ κοινού ελλείψει οικονομικών πόρων προς διορισμόν τοϋ απαραιτή¬ 

του προσωπικού. 

Χάρις; εις τάς άοκνους προσπάθειας τοϋ α' άντιπροέδρου τής Εται¬ 

ρείας μας καθηγητοϋ κ. Ν. Β. Τωμαδάκη κατωρθώθη όχι μόνον νά άπο- 

τυπωθή ό μετά χειρας ΜΓ' τόμος τής Έπετηρίδος, ογκώδης καί μέ ση¬ 

μαντικός μελέτας ήμεδαπών καί άλλοδαπών συνεργατών, βιβλιοκρισίας, 

βιβλιογραφίαν, αί όποϊαι προωθοϋν τήν έρευναν είς τον τομέα τών Βυζαν¬ 

τινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών, αλλά καί νά εύρίσκεται εις ύψηλόν 
ποιοτικόν έπίπεδον ούτως ώστε- ή Ελληνική Βυζαντινολογική Επιστήμη 
νά διαπιστεύεται εύθαρσώς είς τήν ξένην. Παραλλήλως άνετυπώθη φωτο- 

γραφικώς ό εξαντληθείς τόμος Γ' (1926) τής Έπετηρίδος, ώστε νά είναι 
δυνατή καί είς τό μέλλον ή διάθεσις πλήρων σειρών τοϋ περιοδικού. 

Είς τον οικονομικόν τομέα ή κίνησις δέν είναι δυνατόν νά λεχθή ότι 
ύπήρξεν ικανοποιητική απολύτως, διότι ό ρυθμός πωλήσεως τόμων τής 
Επετηρίδος δέν ένεφάνισε τήν κίνησιν άλλων ετών. Τοΰτο οφείλεται έν 
μέρει καί είς τήν μή διάθεσιν είς τό έμπόριον κατά τό παρελθόν έτος νέου 
τόμου Έπετηρίδος, τοϋ ΜΓ' άποτυπωθέντος, ένεκα τής βραδείας συγκεν- 

τρώσεως συνεργασιών, μόλις πρό τίνος, άλλά καί διά γενικωτέρους οικονο¬ 

μικούς λόγους. Άλλά τό έκ πωλήσεων καί συνδρομών έταίρων συγκεντρω- 

θέν μικρόν ποσόν δρχμ. 66.010 ένίσχυσαν σημαντικώς αί έξ 145.000 δρχ. 

έπιχορηγήσεις, τής Παγκείου Επιτροπής (δρχ. 60.000), τοϋ Υπουργείου 
Πολιτισμού καί Επιστημών (δρχ. 70.000 συμπληρωματικές διά τό 1977) 

καί τοϋ Έθνικοϋ Ιδρύματος Ερευνών (δρχ. 15.000 διά τό 1977), ώστε νά 
άντιμετωπισθοϋν τά έξοδα κυρίως έναντι τής έκδόσεως τοϋ ΜΓ' τόμου τής 
Έπετηρίδος (δρχ. 105.000) καί έναντι τής έπανεκδόσεως τοϋ Γ' τόμου (δρχ. 

20.000) καί αί λοιπαί δαπάναι λειτουργίας τών Γραφείων τής Εταιρείας, 
νά καταλειφθή δέ υπόλοιπον διά τήν έπομένην χρήσιν δρχ. 273.285.50. 

Εννοείται ότι ή έκδοσις τής Έπετηρίδος βαρύνει οίκονομικώς καί τό τρέ- 

χον έτος δαπανωμένων εισέτι δρχ. 194.900 διά τον ΜΓ' τόμον καί δρχ. 
30.176 διά τον Γ' τόμον. 

Ιδιαιτέρως πρέπει νά έπισημανθοϋν τό έκ δωρεών φίλων τής Εταιρείας 
έσοδα (δρχ. 14.000), είσπραχθέντα διό τής πρωτοβουλίας τοϋ εταίρου καί 
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συμβούλου κ. Γ. Δημητροκάλλη, δστις καί έξ ιδίων συνεισέφερε κατά τό 
1979 καί διαρκώς μέριμνα προς άνίχνευσιν καί άλλων πόρων. 

Πάντας τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπον έπιχορηγήσαντας την ήμετέραν 

Εταιρείαν θερμώς εύχαριστουμεν. 

Ό Ταμίας της Εταιρείας μας κ. Θ. Γιαννακόπουλος, ό όποιος έχει 
έπωμισθή τό βάρος τής διαχειρίσεως των οικονομικών, τής τηρήσεως τών 
βιβλίοιν καί. άλλων σχετικών εργασιών, θά έκθεση άναλυτικώτερον τά τής 
οικονομικής πορείας τής Εταιρείας. Καί από τής θέσεως ταύτης πρέπει νά 
έξαρθή ιδιαιτέρως ή συμβολή του ειδικού γραμματέως κ. Σταύρου Κουρού- 

ση, ό όποιος μέ θυσίας χρόνου καί ύγείας άναλαμβάνει πάσαν εργασίαν καί 
συμπαρίσταται ,εις τό εκδοτικόν καί τό άλλο έργον τού Διοικητικού Συμ¬ 

βουλίου ουσιωδώς, ιδιαιτέρως δέ την επιμέλειαν τών δοκιμίων τής Έπε- 

τηρίδος. · 
νΑνευ τής συμπαραστάσεως, τής καθοδηγήσεως καί τής συνέσεως τού 

επί σειράν έχών διατελέσαντος Γενικού Γραμματέως τής Εταιρείας, τού 
Α' αντιπροέδρου, καθηγητου Ν. Β. Τωμαδάκη, ψυχής τής Εταιρείας μας, 

τό έργον του Γενικού Γραμματέως θά ήτο δυσχερέστατο ν. Τούτο όχι μόνον 
χάριν δικαιοσύνης αλλά καί διά να γνωσθή εύρύτερον πρέπει καί από τής 

θέσεως ταύτης νά λεχθή. 

Ταύτα έν όλίγοις, Κύριοι Εταίροι, έπραξε τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τής Εταιρείας κατά τό παρελθόν έτος έν μέσφ πολλών δυσκολιών. 5Αλλ’ 

όμως ό ΜΓ' τόμος τής Έπετηρίδος, ό όποιος ώλοκληρώθη καί μετά χεΐρας 
έχομεν σήμερον, δικαιώνει όσους πολύ έκοπίασαν, διότι παραδίδουν έργον 
σημαντικώτατον εις την Ελληνικήν καί τήν διεθνή επιστημονικήν έρευναν. 

Ό Γεν. Γραμματεύς 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1978 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ / : 

Α'. Έσοδα Δρχ. 

1. Έκ συνδρομών τών εταίρων.. . .... 6.800 

2. Έκ πωλήσεως τόμων τής Έπετηρίδος. 59.210 

3. Έκ χορηγιών : 

α') Τής Παγκείου Επιτροπής έτους 1978 ... 60.000 

β') Τοϋ Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών έτους 1977 

(συμπληρ.)..._ 70.000 

γ') ΤοΟ Εθνικού Τδρύματος Ερευνών έτους 1977.... ^5.000 145.000 

4. Έκ δωρεών ... “ ~ 14.000 

Σύνολον έσόδων 225.010 

Β'. Υπόλοιπον έκ τής οικονομικής διαχειρίσεως;το0 έτους 1977_ 214.107 

Σύνολον 439\ΪΪ7 
Δ Α Π Α Ν Λ I 

1. Έναντι έκτυπώσεως τοϋ ΜΓ'-τόμου τής Έπετηρίδος .,.... 105.000 

2. Έναντι φωτοανατυπώσεως τοϋ Γ’ τόμου τής Έπετηρίδος.... 20.000 

3. Κατασκευή μεταλλογραφημάτοιν τοϋ ΜΓ'τόμου τής.Έπετηρίδος_ 624 

4. Κοινόχρηστα μεγάρου Άριστείδου 8, μισθός θυρωρόΰ, Οέρμανσις κλπ. 20.280 

5. Ένοίκιον γραφείου καί άποθήκης (μέχρι Σεπτ. 1978). 10.044 

6. Τηλεφωνικά τέλη, φωτισμός, ΰδρευσις γραφείων Εταιρείας . 3.019,50 

7. Άμοιβαί διά παρασχεθείσας υπηρεσίας, φιλοδωρήματα κλπ. 1.500 

8. Ταχυδρομικά έξοδα αποστολής τόμων, προσκλήσεων κλπ. 458 

9. Αγορά βιβλίων, έκτύπωσις έντυπων, δακτυλογραφήσεις, γραφικά... 1.597 

10. Άσφάλισίς διαμερίσματος γραφείων Εταιρείας ..... 1.129 
11. Εις μνήμην Δ. Γκίνη ύπέρ τοϋ Κυπριακού άγώνος δρχ. 2.000 και 

έξοδα δημοσιεύσεως διά τής έφημ. «Εστίας». 2.1Ρ0 

Σύνολον εξόδων 165.831,50 

Υπόλοιπον εις μετρητά καί εις κατάθεσιν έν τφ Ταχυδρομικφ Ταμιευ- 

τ0Ρι'Φ .. 273.285,50 

Σύνολον 439.117 

Έν Άθήναις τή 15η Ίανουαρίου 1979 

Ό Ταμίας 

Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 



ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Γεν. Γραμματεύς 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ χ 

Ταμίας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΠΑΛΔΟΣ Τ' 

Σύμβουλοι 

ΙΩ. ΖΕΡΒΟΣ τ ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ ΐ 

ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ τ' + ΑΡΧ. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ γ 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑ γ Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ ΐ 

ΝΙΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1* ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ X 

ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ χ 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Πρόεδρος Γεν. Γραμματεύς 
ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν1ΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Αντιπρόεδροι 
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ταμίας 
ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Σύμβουλοι 

ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΜΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ; 

ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

ΚΟΡΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΩΪΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

Πρόεδρος 
ΐ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΐ 

Αντιπρόεδροι 
I. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΐ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ί 

7 - 6-1979 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΜΠΟΤ Ε. χ 

ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. χ 

ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ I. χ 

ΔΑΡΑΛΕΞΗΣ X. χ 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. χ 

ΖΕΡΒΟΣ I. τ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΐ 

ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ | 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. χ 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. χ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. χ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Δ. | 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΛΑ χ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΙΔΡΥΤΑΙ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ χ 

ΛΑΜΠΙΚΗΣ Β. χ 

ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. Τ 

ΜΑΘΙΟΠΟΥΑΟΣ Π. χ 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. χ 

1 Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ χ 

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. χ 

ΣΑΡΟΓΛΟΥΣ Π. ΐ 

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Β. χ 

ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΝΕΛΛΗ χ 

ΤΙΠΑΛΔΟΣ Γ. | 

ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. χ 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Τ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ τ 

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΕΛΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ χ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΛΑΜΠΙΚΗ ΣΟΦΙΑ χ 

ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ χ 

ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. χ 

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ χ 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 
ΓΚΙΝ0Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ χ 

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ χ 

ΔΕΤΙΟΣ τ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

^ΙΡΕΙΑ ΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΡΑΚΤΙΒΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ χ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

: X ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΠΙΣΤ. 

ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ χ 

Σ χ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ·}· 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 
ΤΟ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠ1ΣΤΗΜΙΟΝ 

ΑΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΑΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΑ χ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ -Ι¬ 

ΔΕΑΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ χ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ·}- 

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ χ 

ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ χ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ χ 

ΚΤΕΝΑ ΟΛΓΑ χ 

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΡΧ. ΛΙΑΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ χ 

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ χ 

ΜΙΕΤΕΚ. \νΐΕΕΙΑΜ ΐ 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ τ 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ χ 

ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Ι- 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ χ 

ΔΩΡΗΤΑΙ 
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ χ ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ γ χ Ο ΚΙΤΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ χ 

ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ χ ΚΥΤΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ χ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ χ ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ί ΚΑΙ ΘΕΑΝΩ 

ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΐ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ χ 

ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ χ 

Έπετηρ'ις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμος ΜΓ’ 33 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΙΜΑ 

τ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ χ 
ΐ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΐ 
ΑΕΒΕΚΤΟΝΙ ΑΙΧ50 ϊ 
ΑΝΑδΤΑδϋΕνίΟ ΟΚ.ΑΟ. γ 
ΒΑΒΙΝΟΕΚ ΡΚΑΝΖ | 

ΒΑΝΕδΟϋ Ν. τ 
ΒΕΝΕδΕνίό V. ί 
ΒΕΝΙΖΕΑΟΣ ΕΛ. χ 
ΒΚΕΘΟΑ Εν. γ 
ΒΚΕΗΙΕΚ Ε. χ 
ΒΚΟυλΥΕΚ ΕΚ ΑΝ Ο. ΒΕ 8ΙΜΟΝΕ χ 
ΒΕΓΚΥ 3. Β. Ι¬ 

ΒΥΚΟΝ Κ. ΐ 
ΟΑΟΑΡΑΕΟΗ 3. Ρ. χ 
ΘΟΕΕΙΝΕΤ ΡΑΙΙΕ χ 
ΒΑΙΝ Α. χ 
ΒΑΝΙΕΕΟυ ΙΕΑΝ | 

ΒΑΚΚΟ Ε. τ 
ΒΑΧΥΚΙΝδ Κ. Μ. χ 
ΒΕΕΕΗΑΥΕ ΗΙΡΡΟΕ. χ 
ΒΙΕΗΕ ΟΗΑΚΕΕδ γ 
Β0ΕΟΕΚ ΡΚ. ϊ 
ΕΒΕΚδΟΕΤ 3. + 

ΕΗΚΗΑΚΒ ΑΕΒΕΚΤ ΐ 
ΡΕΚΚΑΚΙ ΟΑΕΕΕ δΡΑΌΕ ΟΙΑΝ. χ 
ΟΕΚΕΝΕΒ Ε. χ 
ΟΙΑΝΝΕΕΕΙ ΟΙΚΟ χ 
ΟΚΕΟΟΕΚΕ ΗΕΝΚΙ χ 
ΟυίΕΕΑΝΟ ΚΟΒΟΕΡΗΕ 
ΙΕΚΡΗΑΝΙΟΝ ΟΙΠΕ. ΒΕ χ 
ΗΑΕΚΙΝ ΡΚ. 

ΗΕΙδΕΝΒΕΚΟ Α. χ 
ΗΕδδΕΕΙΝΟ Ώ. γ 
ΗΟΡΜΑΝΝ ΟΕΟΚΟ χ 
ΙΟΚΟΑ Ν. γ 
ΚϋΚΤΖ ΕΌ. γ 
ΕΑυΚΕΝΤ νίΤ. ΐ 
ΕΕΜΕΚΕΕ ΡΑϋΕ 
ΕΟΕΝΕΚΤΖ Κ. - 3. ί 
ΜΑΚδΗΑΕΕ Ρ. Η. ί 
ΜΕΚΟΑΤΙ δΙΕνίΟ ΟΐυδΕΡΡΕ γ 
ΜΕΚΤΕΝ ΕΚΙΟΗ 
ΜΙΕΕΕΚ \νΐΕΕΙΑΜ χ 
ΜΙΕΕΕΤ Ο. γ 
ΜΟΚΑνΟδΙΚ Ο. ί 
ΜυΚΑΤΙ ΡΚ. ΐ 
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Β. Α. γ 
ΝΟΑΙΕΕΕδ ΡΙΕΚΚΕ ΒΕ | 
ΡΑΕΜΙΕΚΙ ΑυΚ. χ 
ΡΑνΟΕΙΝΙ ΡΑΟΕΟ χ 
ΡΕΚΝΟΤ ΗυΜΒΕΚΤ χ 

Τ Ο ΠΡΟΥΣΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ τ 
ΚΟΒΒ δΙΚ ΚΕΝΝΕΕΕ 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΟΣΘ. χ 
δΟΗΕΕΤΕΜΑ Η. 
δΟΗΕΕίΜΒΕΚΟΕΚ Ο. ί 
ΧΑΪΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ ΐ 
δΟΚΟΕΟν I. χ 
δΤΚΖΥΟΟ\νδΚΙ ΙΟδ. χ 
ΤΑΡΚΑΕΙ Ο. χ 
ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ί 
υδΡΕΝδκυ ρ. ΐ 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Α 

"Αθανασιάδης - Νόβας Γεώργιος 
Αίκατερινίδης Γεώργιος 
Άλεξόπουλος Γεώργιος 
Άμαργιαννάκης Γειδργιος 
Άντωνοπούλου - Δανιήλ "Ηβη 
Άραβαντινός Γεώργιος 
Άρβιλιάς Κωνσταντίνος 
Άρμένης "Αριστοτέλης 
Άτέσης Βασίλειος 

Βαγιακάκος Δίκαιος 
Βάλληνδας Στυλιανός 
Βάρτσος Ιωάννης 
Βασιλειάδης Δημήτριος 
Βασιλείου Σπϋρος 
Βασιλικοπούλου - Ίωαννίδου Άγ 
Βελουδίου Μαρία 

Βέλτσος Γεώργιος 
Βλάχος Παναγιώτης 
Βουκίδης Τιμολέων 
Βρανούση Έρασμία 
Βρανούσης Λέανδρος 

Γαβαλας "Αναστάσιος 
Γερουλανος Ιωάννης 
Γιαννακόπουλος Θεόδωρος 
Γιαννακόπουλος Γεώργιος Π. 

Γκητάκος Μιχαήλ 
Γκίνης Δημήτριος 
Γουήλ 57Αν να 
Γριτσόπουλος Τάσος 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

Δημακοπούλου Φωφώ 
Δημητροκάλλης Γεώργιος 
Δοανίδου Σοφία 
Δραγούμης Φίλιππος 
Δρανδάκης Νικόλαος 

Ζακυθηνός Διονύσιος 
Ζέπος Παναγιώτης 
Ζώρα Πόπη 
Ζώρας Γεώργιος 

Ήμελλος Στέφανος 

Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 
Θεοχάρη Μαρία 
Θεοχάρης Κωνσταντίνος 

'ή 
Καλλιγας Μαρίνος 
Καραναστάσης Αναστάσιος 
Κασιμάτης Γρηγόριος 
Κατσάνης Μιχαήλ 
Κατσουρός "Αντώνιος 
Κονιδάρης Γεράσιμος 
Κοντός Παναγιώτης 
Κορρές Στυλιανός 
Κούκκου Ελένη 
Κούρνιας Κωνσταντίνος 
Κουρούσης Σταύρος 
Κούρσης Νικόλαος 
Κουτσιλιέρης "Ανάργυρος 
Κουτσοκώστα Δάφνη 
Κουτσούκου Φωτεινή 



512 Τά Μέλη τής Εταιρείας 
Τά Μέλη τής Εταιρείας 513 

Κουτσοχέρας Στάθης 
Κραντονέλλη Αλεξάνδρα 
Κρεκούκιας Δημήτριος 
Κυριαζοπούλου - Μιράσγεζη Μαρία 
Κωνσταντινίδης Εμμανουήλ 

Λαμψίδης Όδυσσεύς 
Λιβαδάρας Νικόλαος 
Λιβεριάδης Εύελπίδης 
Λουκατος Σπυρίδων 
Λουπάσης Γεώργιος 

Μαμώνη Κυριακή 
Μανάφης Κωνσταντίνος 
Μανδηλαράς Βασίλειος 
Μανούσακας Μανοϋσος 
Μαργαρίτης Αλκιβιάδης 
Μαρκουΐζος Ιωάννης 
Μαστροδημήτρης Παναγιώτης 
Ματορϊκος Παναγιώτης 
Μάτσης Νικόλαος 
Μηλίγκου - Μαρκαντώνη Μαρία 
Μιράσγεζης Δημοσθένης 
Μουσούρης Σπυρίδων 
Μουστάκης Βασίλειος 
Μουτούση Αντιγόνη 
Μπόνης Κωνσταντίνος 
Μπουμπουλίδης Φαίδων Κ. 

Μπρατσιώτης Παναγιώτης 

Νικολαΐδης Σοφοκλής 
Νικολόπουλος Παναγιώτης 
Νικολοπούλου Χάρις 
Νομικός Γεώργιος 

Ξύδης Θεόδωρος 

Οίκονομίδης Δημήτριος 
Όρλάνδος Αναστάσιος 

Πάλλας Δημήτριος 
Παναγόπουλος Ιωάννης 

Παπαδόπουλος Στυλιανός 
Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα νΑννα 

Παπανδρικόπουλος Γεώργιος 
Πέρδικας Παναγιώτης 
Περιστέρης Σπυρίδων 
Πολίτης Νικόλαος 
Πολίτου Δανάη 
Ποϋλος Ιωάννης 

Ράμφος Ιωάννης 
Ρωμαίος Κωνσταντίνος ·: 

Σεργόπουλος Γεώργιος- ' 

Σερπιέρης Ίω. Βαπτιστής 
Σιμόπουλος Εύθύμίος 
Σιφωνίου - Καράπα Αναστασία 
Σκυριανοϋ Εύτέρπη 
Σμπαρούνης Αθανάσιος 
Σουλογιάννης Εύθύμίος 
Σούρλας Κίμων 
Σοφιανός Δημήτριος 
Σταθοπούλου Ελευθερία !·Γ 

Σταματιάδου Ειρήνη 
Σταμίρης Γεώργιος 
Στεφανίδης Μάνος 
Στίκας Ευστάθιος 
Στράτος Άνδρέας 
Σιοφρονόπουλος Γεώργιος 

Τουρτόγλου Μενέλαος 
Τραυλός Ιωάννης 
Τριανταφυλλόπουλος Ιωάννης 
Τρωϊάνος Σπυρίδων · 

Τσάλλη Μίνα 
Τσάτσος Ιωάννης 
Τωμαδάκης Εύτύχιος 
Τωμαδάκης Νικόλαος 

Φάλμπος Φίλιππος 
Φορόπουλος Νικόλαος 

Χαιρέτη Μαρία 

Χατζηθεοδώρου Αντιγόνη 
Χατζηνικολάου - Μαραβά "Αννα 
Χατζής Παναγιώτης 
Χατζηφώτης Ιωάννης 

Χριστόπουλος Παναγιώτης 
Χριστοφιλόπουλος Αναστάσιος 
Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη 

Ψυχογιός Κωνσταντίνος 

Β' ΑΝΤΕΠ1ΣΤΕΑΛΟΝΤΑ 

Δετοράκης Θεοχάρης 

Θέμελης Χρυσόστομος 

Κοτζιας Δαμασκηνός 
Κουκουμενίδης Βασίλειος 
Κριαρας Εμμανουήλ 
Κωνσταντινίδης Χρυσόστομος 

Μούτσογλου Σταύρος 
Μουτσόπουλος Νικόλαος 
Μπιλάλης Νικόδημος 

Παναγιωτάκης Νικόλαος 

Πανταζόπουλος Νικόλαος 
Πατρινέλης Χρίστος 
Πελεκανίδης Στυλιανός 
Πολέμης Δημήτριος 

δίτουχ ΟιπείορΚ 

Τσολάκης Εϋδοξος 
ΤυΓγη. ΑΙοχαιιόβΓ 

Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος 
Χατζηγεωργίου Γεώργιος X 

Ψαριανός Διονύσιος 

■ϊ 

; | 

■ ·Ί 
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ΚΕδΕΜΕδ ου νΟΕΕΜΕ ΧΕΙΙΙ (1977 - 78) 

Ν. Β. ΤοηιαάαΚίβ, Εα ιηέίΓοροΙβ ΓΕρΚέεβ, ρΐ'ονίηοβ ά’Αήβ ρβη- 

άαηί Ια άοπιίηαΐίοη ΙιΐΓ^αβ (1453- 1919), ρρ. 5-119 βί 464-466 

(δηρρίβιηβηί). 

Α Ια δυϊίβ ά’ηηβ ΐηίΓοάυοίίοη οοηοβΓηαηί ΠιίδίοίΓβ άβ ΓΑδίβ Μί- 
ηβυρβ ρβηάαηί ϊ’οοουραίίοη ίυΓηυβ, Ια ρορυΐ&ίΐοη §ρβοηυβ ορίΐιοάοχβ, 

βίο., Γαυίβυρ 88(^ιιίδ8β ιιηβ Ιιίδίοίρβ δυοοϊηίβ άβ οβ ΙιβΓΟβαυ άβ Ι’ΗβΙΙβ- 

ηΐβιηβ ίαβφΐ’θ. 1821. Ε& ρορυΐαίΐοη §Γβοηηβ βίαϊί ίβηί ίηάί^βηβ ηη’βιηΐ- 

£Γββ οοηαροδββ άβ §Γβοδ Γβίυ§ίβ8 βη Αδΐβ Μίηβυτβ αρΓβδ 1770. Αυ ιυοιηβηί 
άβ Ια οΐιυίβ άβ Οοηδί&ηίϊηορίβ Ιβ ιηβίροροΐβ ά’ΕρΙιβδβ δ’βίβηά ,μίδηυ’αυ 
νϊΐ&βί ά’Αϊάΐηί. Ε’Βυίβυο ροοουΓβ άβδ Γβηδβΐ^ηβιηβηίδ 8ιιγ Ια άίνίδΐοη 
βοοίβδίαδίίηυβ, 1β8 βνβοΐιβδ, 1β8 δαναηίδ, 1β8 ηβοιηαΓίγΓδ βίο. Εα ρίοΐιβ 
Βϋάΐο^ραρίΗβ βί 1» πιβηίίοη ά’ηηβ 1γθ8 ναδίβ άοουπιβηίαίΐοη & ρβπηϊβ 
4 Γαυίβυρ άβ Γβάΐ£βΓ Ια ρρβιηίβΓβ ραΓίΐβ άβ δοη αρίίοΐβ, άίνίδββ βη ίροϊδ 
οΙι&ρίίΓβδ. Αυ άβυχίβπιβ οΙιαρίίΓβ ΐΐ άρβδδβ Ια Ιΐδίβ άβδ Γηβίροροΐΐίβδ 
ά’ΕρΙιβδβ άβδ αηηββδ 1453 -1761, βί αυ ίΓοϊδίβπιβ Ια Ιίδίβ άβδ αηηββδ 
1762 - 1824. 

Εα άβυχίβπιβ ραρίίβ βδί οοηδαορββ α υη οαίαίο^υβ δοπιιηαΪΓβ άβδ 
ρρβίαίδ ά’ΕρΕβδβ βί άβδ βνβοΐιβδ ά’ΗβΚουροΙίδ, Τΐιναίβίρα, Κτβηβ, Αηβα, 

Ρβρ§απιοη, Βήουΐα, Ογάοηϊβδ (Αϊναΐί), ΜοδοΚοηβδία, Αροαάΐουροΐίδ, 
Εΐαία, ΕΓγίΙΐΓΒΪ, ΤΕβοάοδίουροΙίδ, Μγπηβ, δίοη, ΕΐΓβηοροΙίδ, Κοάο- 

δίοΐοη θί Ρϊιίΐαάβίρΐιίβ (άβ Εγάίβ). ϋβυχ ίηάίοβδ, άοηί Γυη άβδ ηοπίδ 
άβδ ΒΓοΙιβνβηυβδ βί ΓβυίΓβ άβδ ρΓονίηοβδ βοοίβδϊαδίΐηυβδ οοιηρίβίβηί 
Γαρίίοϊβ. 

Οβδ οαίαίο^υβδ δοηί ίοηάβδ δυΓ 1β άοουπιβηίαίίοη άβδ δΐ^ίΐΐβδ ρα- 

ίπΒΓΟΒυχ δΐ^ηβδ ρβΓ Ιβδ ιηβίΓοροΙΐίβδ, βί ρυπίΐβδ άβδ βΓΓβυΓδ άβδ οαία- 

1ο§υβδ ρρβοβάβηίδ. ΕηίΡβ Ιβδ ρΓβΙαίδ οη ίΓουνβ άβδ δΒΥβηίδ (Οοροίΐιβοδ 
Ργοϊο8) ου άβδ ηιαρίγρδ (Οϊοηγδΐοδ Καΐΐϊαροΐιβδ, ηυβ Ιβδ ΤυΓβδ οηί ί&ίί 
ρβηάΓβ βη Ανπΐ 1821 4 Οοηδίαηίϊηορίβ). υηβ οβΓίβ £βο§ταρ1ιίηυ6 ά,υ 
άβρ&Γίβηιβηί ά’Αϊάίηί τηοηίΓβ Γβχρ&ηδίοη άβ 1& ρΓονίηββ άΈρΕβδβ βί 
άβδ βνββΐιβδ άβρβηάαηί άβ 1β ΐϊΐβίροροΐβ. 

Οίιιαβρρίηα Μ α I ΐ η ο, Ρβΐ' ίο εΐιιάίο άβΐ §/'βοο ίη βροοα Ιατάο- 

αηίίοα, ρρ. 120 -151. 

Βάηι. 8. Ο Κι η Ϊ8, ΒέΙίηέαίίοη άιι Όνοΐί ΡοείΚι/ζαηΙίη (βιιρρίέιηβηί 

άβαχΐβηιβ), ρρ. 152 - 187. 

Οβ δυρρίβηιβηί βοιηροδβ άβ 113 ΒΓίΐβΙβδ δ’&]ουίβ & 1β Οβίΐηβηίΐοη 

(Περίγραμμα), βάίίίοη άβ ΓΑβΒάβιηϊβ άΆίΚβηβδ βη 1966 βί 4 ββΐυί άβ 

ΓΕΕΒδ 39 - 40, 1972 - 73, ρρ. 201 - 246. 

Τ Λ. Ε. Ι)έΙοι·αΚΪ8, ΟαίαΙο^αβ άβ$ ιηαηη8θήΐ8 άββ ΚίΚΙίοΐΚέφιζβδ άβ Ια 
νίΙΙβ ΗέναΜίοη άβ ία ΟτβΙβ, ρρ. 188 - 229. 

Οβ βηίβίο^υβ οοηίίβηηβ 1β άβδβπρίίοη άβ 41 ηΐδδ. §τββδ άβδ ΙοίΟΙίο- 

ίάβςυβδ : άυ Μυδββ ΑΓβ1ιβο1ο§'ϊ(ϊυβ, άυ Μυδββ Ηΐδίοπςυβ, άυ Μυδββ 
άβ δΒΐηίβ ΟΒίΙιβηηβ βί άβ Ιβ Βϊΐοΐΐοίΐιβο^ιχθ «νάίβΙβΒ» άβ 1β νίΐΐβ ά’Ηβ- 

Γ&ΐίΐϊοη. 

Ο. Ρ. 8 οΗ ί β ηι β η ζ, Είβννα III, βίη Νβα{αηά Καρ ρ α^οΚΐ8βΚβν Κίν- 

βΐιβηηιαΐβτβί, ρρ. 230 - 262. 

Α. Ρ αρ α ιη ΐ ο ίι α βί - Κ ο \ι I /’ ο ιι ηι ϋ α, «Γυναίκες γάλακτος. . . έστε- 

οημεναι», ρρ. 263 - 277. 

Ε’ΒυΙβαΓ Βηηίγδβ υη ραδ3Β§ο άβ ΡβΓάϊο&δ ά’ΕρΙιβδβ, βοηββπίΒηί 

υηβ βΐΌγβηββ βί υη υδΒ§β ρορυ3&ΪΓβ βχίδίβηί ]υδς[υ,&υ]ουΓά,1ιυΐ βΐιβζ 

3β ρβυρίβ §Γββ : ββΐυί ηυί άοίί ρβΐ’πιβίίΓβ Βυχ ίβπιπιβδ ά’ΒΐΐΒΪίβΓ βί δυΓ- 

ίουί ΒΐΐΒΐίβΓ &6οηάβιηηιβηί. Οβ 1γρβ άβ πίυβί βρρ&ρίΐβηί Βυχ Ββίίοηβ 

ηΐ3§;ΐ(|υβδ βί δυρβΓδίΐίΐβυδβδ άοηί Ιβ 6υί βδί ά’οΜβηΐΓ οβ (^υ’οη άβδΐοβ. 

Εβ ρ3833£β βη (|υβδίϊοη ΓΒρροΐ’ίβ ηυ'υηβ οβΓί&ΐηβ ίβιτβ βδί υίϊίίδββ 

4 οβίίβ ίϊη ρΒΓββ (}υβ Ιβ Ιηιί άβ 1& δ&ΐηίβ ΥΐβΓ^β βδί ίοιηΟβ δυΓ οβίίβ ίβΓΓβ. 

Εβδ 3β£'βηάβδ βί Ιβδ υδΒ§;βδ Γηοάβηιβδ, ηυχηυβίδ δβ ΓβίβΓβ Γηπίβυρ, δοηί 

ρ.β. Γυίίΐΐδ&ίϊοη άβ ίβΓΓβ βί άβ ρβίΐίβ ΟΒΪΠουχ (πετραδέλλια) άβ Ια Γβ§ΐοη 

άβ δαίηί Οαΐαΐάδ, Ιβ Ιαΐί άο δαίηίβ ΟαΐΒίίΒηΐ ου Ο&Ιαβίίηΐ (ΤΙίΓαοβ) — 

υηβ §ταηάβ ρίβρρβ &γαηί Ιβ Γορπιθ ά’υηβ ίβιηιηβ ηυβ. Οαηδ ά’αυίρβδ 

Γβ§ΐοηδ άβ Ιβ Οτβββ Ιβδ ίβπιπιβδ υίΐΐίδβηί ρουρ βΐίβδ-ηιβηιβδ ου ρουρ Ιβ 

6βίΒΪ1 υη πιοΓοβαυ ίβϋΐβ άαηδ υηβ ροοίιβ δρβοίαΐβ βί Ιυΐίβυδβ, αρρβίββ Ιβ 

§&Ι&θϋϋδ (γαλακτίτης). Οβδ δυρβΓδίΐίΐοηδ βί οουίυηιβδ δβ ίοηάβηί δυρ 1& 

θΓογΒηοβ άυ ρβυρίβ ηυβ ρβηάαηί οβίίβ οβρβπιοηϊβ ]& ίβιηηιβ (τελετουρ- 

γός) νϊβηί βη οοηίαοί ανβο υηβ ίοροβ δυΓηΒίυρβΙΙβ βί ο6ίΐβηί οβ ηυ’βΐΐβ 

άβδΐρβ δβίοη Ιβδ Ιοίδ άβ Ιβ ιηα§'ΐβ &η&1οο'ϊηυβ. 

Οαηδ Ιβ πιβιηβ ΟΒΐβ^ΟΓίβ δοηί οΐαδδββδ Ιβδ αηιυΐβίίβδ άβ ρίβρρβ (γα- 

λακτολίθαρα, γαλακτίτης, γαλακτόπετρα) βί Ιβδ 1β§Όηάβδ ηυΐ ραρρορίβηί, 
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βχαηιίηββδ αυδδί άαηδ Ιβ οαάΓβ αηίίςυβ βί βγζαηίίη. Ε’αυίβυρ ιηοηίΓβ 

9υθ Ια ^αίαίορέίτα - ΓοοΙιβ βί Ιβ ^αίαοίίίίδ δοηί δίπιίΙαίΓβδ. Ε116 βχαπιίηβ 
οηδυίίβ Ια άίδίπβυίίοη §'βο§ταρΙιί(2υβ άβ οβδ Ιβ^βηάβδ βί δυρβΓδίίίίοηδ 
&ΐηδί ςυβ Ιβδ ΓβρΓβδβηίαίίοηδ Γβίαίίνβδ & Ια δαίηίβ νίβΓ^β ΟαΙαοίοίΓΟ- 

ρΐιουδδα ρουΓ απτνβΓ 4 Γοπ§ίηβ άβ οβδ οοιιίυπιβδ. II ραΓαίί ςα’βΐΐβδ οηί 
Ιθιιγ οπ§ιηβ αυ Εβναηί βί αρραΓίίβηηβηί αυ οβι*ο1β άβ ΓαάοΓ&ίίοη άβδ 
άββδδβδ άβ Ιβ. ίβΓίίϋίβ, ςυί δοηί ΓβρΓβδβηίββδ ραΓ άβ §ταηάβδ ΐ’οοίιβδ ου 
ρΐοΓΓθδ. Ττβδ ϊηίβΓβδδΒηΐθ. ροιίΓ οβδ οουίυπιβδ βδί 1β οοηοΐυδίοη ςυ’αυ> 

ρυΓά’Ιιηί 3β ουίίβ (Ιβ Ια νίβΓ^β βδί βμηίΙ&ΐΓβ & οβίυί ά’ΑρΙίΓοάίίβ άαηδ 
Ιβ ιηοηάβ αηίίςυβ, <}υί βίαίί αυδδί ΓβρΓβδβηίββ ρ&Γ υηβ §Γαηάβ ΓοοΙιβ. 

Ι^β ρΓβηιΐβΓ Μί άβ οβδ οουίυπιβδ βίαίί Ια ίβΓίϋϋό; βΐΐβδ δοηί αβδο- 

οίββδ ροδίβπβύΓβΓηβηί αιι Ιαίί, δβίοη ΓΙιαίπίιιάβ άυ ρβυρίβ ά’βίβηάΓβ Ια 
ίοΓΟβ ά’υη ο5]6ί α οβυχ €[ΐιί Ιίιί δοηί δίπιϋ&ίΓβδ ου οοηίΓαΐΓβδ. 

6. Ρ. Κ 2/ γ ν ΐ 8: Οοηΐΐηιιίΐϊ/ αηά Ώί^βΐ'βηύαΙίοτι ίη Ιΐιβ νέξίηιβ βεία- 

Μΐ$Ηβά % Α.ηάτοηίβιΐ8 III α^Ιβτ ΚΪ8 νίβίο^ ο( 23/24. V. 1328, ρρ. 

278 - 328. 

Κ V Λ Μαηιοηί, ΚβηιαΓ^ιιββ βητ Ιβ Τιρρίβοη άιι ιηοηαΒίέΐ'β άβ Ρβ- 

ΐήάζο8 (Βαρόνο), ρρ. 329-344. 

Ε’αυίβυΓ ρΓΟουΐ’β άβδ Γβηδβί&'ηβιηβηίδ βί. άβδ βΐυοίάαίίοηδ 8πγ Ιβδ 
βάίίίοηδ βί. Ιβδ ιηβηυδοπίδ ^’υδ^ιι’αΙοΓδ οοηηυδ άιι Τγρίοοη Γβάί§·β βη 
1083 ραΓ ΟΓβ^οΪΓβ Ραοουήαηοδ (ίβχίβ οπ§ίηα! βη §τβο βί βη £βθΓ£ίβη - 
νβΓδΐοη ηβοΐιβίίβηϊφΐβ). 

Ε31β δ’αρρίίηυβ βηδυίίβ α ηιβίίΓβ βη ναΐβυΐ’ Κίδίοπ<ϊυβ Ια ίβπηίηο- 

Ιο^ίβ Ιίη^υίδίίςυβ άυ ίβχίβ οπ£ίηα1 §τβο ηυί ΓβρΓβδβηίβ Ια ίοπηβ οίίί- 

οίβΐΐβ άυ Τγρϊοοη. ΕΠβ βη Γβίβνβ άβδ ίβπηβδ άίνβΓδ άβ ίίίυΙαίΓβδ, ά’αά- 

ππηίδίΓθίίοη, άβ ίυΓΪάίοίίοη, άβ ίΐδοαΙΐί.β, ά’αΓί βίο. Οβδ Ιβπηβδ ρίπδ ου 
ηιοίηδ οοηδαο-Γβδ ρ&Γ Γυβα^β αυ ίβπιρδ άβ Ια Γβάαοίϊοη άυ Τγρίοοη, Ιαίδ- 

δβηΐ βηί-ΓβνοίΓ 3β ηιΐΐΐβυ Ιιίδί,οι-ίηυβ, δυΗουΙ Ιβδ οοηάϊί.ίοηδ ΐηδϋίυίΐοη- 

ηβΐΐβδ βί δοοΐαΐβδ, ά’υηβ βροςιιβ α§ΐίββ : οβίΐβ ^υΐ ρΓβοβάα βί δυίνί ίην 
ηιβάΐαίβιηβηί Ια άβίαΐίβ ίαίαΐβ ροπΓ 1’βπιρίΓβ, οβίΐβ άβ 1071. 

Ν ί β. Ρ ο Ιί I ί 5, Ρα νοίβ νβΐ'3 Ια βοηίβηιρίαΐίοη ά'αρνβε £ΐίβ ΓΕβάίβοε, 

ρρ. 345-364. 

Ε’βυίβυΓ βχροδβ Ιβδ άϊνβΓβ ροίηίδ άβ Λ^υβ οοηοβΓηαηί Ια ρβΓδοηηα- 

ίΐίβ βί Γοβιινρβ άΈΙίβ ΓΕοάίοοδ, βί βη ρ&ΓίίουΙίβΓ οβυχ ςυί δ’αίίαοΐιβηί 
α Ια πιαηΐβΓβ άβ ραΓνβηΐΓ α Ια οοηίβπιρίαίΐοη. 
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ΪΤαρΓβδ ΕΙΐβ ΓΕοάίοοδ Γΐιοπιηιβ ηβ ρβηί αιτίνβΓ ά Ια οοηίβπιρίαίΐοη 
ςη’ανβο Ιβ δβοοπΓδ άβ Οΐβυ; οβγ ρουΓ ν ΒΓΓίνβΓ, οη άοΐί ΙτανβτδβΓ δυο- 

οβδδΐΛΓβπΐ6ηί βί νΐοίοπβιΐδβπιβηί Ιβδ βίαρβδ άυ ]βιίηβ, άυ δϋβηοβ βί άυ 
νοβυ. Μαίδ Ιβ ]βύηβ, ροΐηί άβ άβραιά. άβ ΓβίίοΓί, η’βδί. ραδ ραπηΐ Ιβδ 
οΐιοδβδ αυβ ΓΗοηιιηβ α βη δοη ρουνοϊτ; άοηο ΐΐ α 6βδθΐη άυ δβοουΓδ άβ 
Όΐβυ. Ρβγ Ια νϊοίοίΓβ ο1)ίβηυβ άπΓαηί οβδ ί.Γοίδ βίαρβδ, Πιοιηιηβ άοηιίηβ 
Ιβδ πιουνβιηβηίδ ΪΓΓαίίοηηβΙδ άιι άβδίΓ, άβ Γαίίβοίϊνίίβ βί άιι οαίουί άβ 
Γαηιβ; αΐηδί Ι’απιβ δβ ηιβπί ραίΐοηηβΐΐβπιβηί βη αοοοι*ά ανβο δοη πιουνβ- 

ηιβηί ηαίιΐΓβΙ ςυί βδί Ιβ ιηουνβηιβηί νβ.Γδ ΓΐάβηίίΓΐοαϋοη ανβο Ρίβυ. 
Ε’αυίβυΓ αηαίγδβ Ια άοοίπηβ άΈΙίβ ΓΕοάίοοδ (|υϊ δβ ίΓουνβ βη αο- 

οοΓά ανβο Γβηδβί^ηβπιβηί αρορΙιαίΐ({υβ ου ηό^αίίί άβ ΓΕ^Ιίδβ βί άβΐί- 
ηαίίβ Ιβδ ΓαρροΓίδ βίΓοίίδ βηίΐ’β Γαυίβιη* βί δγιηόοη Ιβ Νουνβαυ ΤΗβο- 

Ιο§'ίβη. Εηίίη ϊΐ ίαυί δοπ1ί§ηβΓ ςιιβ ά’αρΓβδ ΕΙΐβ ΓΕοάίοοδ, Πιοππηβ ρβΓ- 

νβηυ α Ια οοηίβΓηρΙαίίοη Γβοοηηαίί Ιβδ ταίδοηδ άβ Γβχίδίβηοβ άβδ βίΐ’βδ. 

Μαίδ αίηδί Ια οοηίβΓηρΙαίίοη αρραραίΐ. οοηιπιβ οβ ^υ^βΐΐβ βδί, βίίβοίίνβ- 

ηιβηί, Ιβ ΓβίουΓ άβ Πιοηιηιβ α δα δίίυαίίοη ά’αναηί Ια οΐιυίβ. 

Ρ α η. Ν ί β ο Ιο ρ ο ιι ί ο 5, 0((ϊββ ίηέάΐΐ ά Αΐ'βέηβ, ραίνίατβΐιβ άβ €οη- 

8ΐαηΐίηορΙβ, ρρ. 365 - 383. 

υη οίίίοβ ίηβάίί ά ΑΓδβηβ, ραίπαΐ'οίιβ άβ Οοηδίαηίίηορίβ, ΓβρβΓβ 
άαηδ Ιβ ιηδ. 648 (ίί. 116Γ-118Γ) άυ Μβίοοίιίοη άυ 5ί. δόρυΙοΓβ, Γαίί 
Γο6]βί άβ οβίίβ βίηάβ. Ε’αηίβυΓ ρτβοίδβ ηηβ Γοίίίοβ βη ςυβδΕοη α βίό 
ίηδβΓβ ροδίβπβυΓβιηβηί άαηδ Ιβ οοάβ οί-άβδδυδ, ρτοίιαΜβπιβηί αυ ηιο- 

ιηβηί άβ Ια ραοίίίοαίίοη (1310), αρι*βδ Ιβδ ίΓουΕΙβδ Ιηβη οοηηυδ βηΙ.Γβ 
ΑΓδβηίίβδ βί οοηίΓβ - Ατδβηίίβδ. Ε’αυίβπΓ Γαίί ΓβηιαΓ^υβΓ ς;υβ Ιβ οοάβ 
βίαίί άβ]α βη ροδδβδδίοη άβ ΓΕ§·1ίδβ άβ 5ίβ δορίιίβ, οίίβΓί ραΐ’ .Ιοββρίι 
Οαΐίδδίοίίδ, αάνβΓδαΐΓβ ά’ΛΓδβηβ, Γϊβη αναηί οβ Γηοιηβηί ηιβιηοΓαΠβ. 

Εβ ίβχίβ άβ Γοίίίοβ βδί βίυάίβ δουδ ίουδ Ιβδ ταρροΗδ (νοοαΕυΙαίΓβ, δίγΐβ, 
ίάββδ, ηιβδυΓβ βίο.). Εα οοηοΐυδίοη Γ[ηβ Γαυίβυΐ’ βη ίΐΓβ βδί ^υ’ίΐ δ’α§'ίί 
ρΐυίόί ά’υη ίβχίβ δαηδ ρΓβίβηί.ίοηδ; ίΐ η’α όίβ οοπιροδβ ηυβ ρουΓ οοη- 

ίΓΪΕυβΓ α βίαΠίΓ Ια ραίχ βηί,Γβ Ιβδ άβηχ ραΓίίδ (ΑΓδβηίίβδ, οοηίΓβ - ΑΓδβ¬ 

ηίίβδ) άοηί Ιβδ ρηηοίραυχ ρβΓδοηηα§βδ, Μίοίχβΐ VIII ΡαΙβο1ο§υβ βί .Το- 

δβρίι, ΒΓθ1ιβνβΓ{υβ άβ Οοηδίαηίίηορίβ, η’γ δοηί ροΐηί ιηβηίίοηηβδ βί οβοί 
ίηίβηίίοηηβΠβπιβηί, δαηδ άουίβ. 

Α. Β. Τ ο ηι αάα Ιίΐ 8 - 8. Τ γ ο ] α η ο 8, Α ία ηιέιηοίτβ άβ Ώβηιβίνβ 

0ΚίηΪ8 (Ί* 11. 9. 1978), ρρ. 384 - 394. 

ΝέβνοΙοξίβ άβ Μ. Ναοηηύάβ8 ρβΓ Ρ. Ν ί ο ο 1 ο ρ ο υ 1 ο δ, ρρ. 395 - 396. 
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ΟοιηρΙβΞ - τβηάιΐΒ ρ&Γ Ρ 1ι. Κ. β ο α Β ο ιι 1 ΐ (1 ί δ, Ν. Β. Τοιη3- 

<1 α 1ε ΐ 8, β. .1. Ρ & 11 & 8, Ο. Β ί ιη ί ί γ ο ο & 11 ί 8, ρρ. 397 - 452. 

ΒηΙΙβίίη αΊΐί^η,β ρ^Γ Ν. Β. Τ ο ηι 3 ά ά 1ε ί δ, Ν. Ο. Ρ ο 1 ϋ ί ί 8, Κ. 
Ο Κ & γ & 1 & γπ 1) ΐ (1 ο 8, ρρ. 453 - 463. 

ΒΐΜίοξί'αρΗίβ ά'βίαάβε ΰρζαηίίηοΙο^ίςιΐ68 ρυΜΐέβε ρα,Γ άο$ Ο-ΐ'βο.Β ραΓ 8 I ν ί. 
Β 3 ιη ρ ά ίν ί 8, ρρ. 467 - 498. 

ΒΪ8ΐβ άβ8 ?'βνιΐ68 βη έάιαηξβ, ρρ. 499 - 500. 

Βίίαη άβ Ια δοάέίβ ροαν Ιβ8 αηηβ68 1977 - 1978, ρρ. 501 - 507. 

Ι,ίείβ άβ8 ιηβΐϊώΐ'68 άβ Ια 5οάέΙέ, ρρ. 508 - 513. 

Βέ8ΐιηΐ68} ρρ. 514 - 518. 

ί,Ϊ8ΐ6 άβ8 ρΐαηώ.68 Ηογξ ΙβχΙβ, ρ. 519. 

ΤαύΙβ άβ8 ΜαίίβΓ6$, ρ. 521-522. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Α'. Χάρτης εκκλησιαστικής επαρχίας Ασίας (Εφέσου) (μεταξύ σσ. 16-17). 

Β'. Πίνακες (μεταξύ σσ. 240 - 241) : 

ΑΒΜΙά. 1. ΕΙβ\τ& III, Ιίηΐίβ \ν4η<1 (168 Ν&οδ ηιΐΐ ΒΙίοΡ ϊη <ϋο ΝοΒεηΙίΛρροΙΙο. 

ΑΜ>Π<3. 2. ΕΙβνΓα III, Ναοδ τηϊΐ <1βη οΙγοϊ ΑρδΜβη. 
ΑΒΒΐΜ. 3. Ε1βνΓ3. III, ΙϊηΙίΟ Αρδίδ, Πηΐΐδ : Ζ\νοί ΚΪΓοΙιβηνϋΙΰΓ. 

ΑΒΒΐΙοΙ. 4. Ε1βνΓ& III, Είη§·&η£ ζην Βηΐίοιι Αρδίδ, Ιίηΐίδ: ΚοηδΙαηΙίη. 

ΑΒΜΙά. 5. Ε1βνΓ3 IIΤ, Είη§<ιη^ ζαΓ ΗιιΚοη Αρδίδ, Γβοΐιίδ : ΗβΙοηβ. 

Α5ΜΜ. 6. Ε1β\τ3 III, «ΟδΙ» - Εικίθ άβρ «ΝοπΕναηιΙ» : Οπΐ8ΐη6ηί; «οοιχίβδ 
βηΐΓΘΟΓΟΐδβδ». 

ΑΜ>ί3<3. 7. ΕΙβνΓθ. III, «οδΜίοΙκτ» Γ)υι*ο1ΐ£»η<ϊ νοηι Ναοδ ΝοΒοηΙαιρροΙΙο, 

«ΟδΙδβΗβ». ί 
ΑΒΒϋά. 8. ΕΙβνΓΗ III, Αρδίδ <1βΡ ΝβΒβηΕ&ρρβΙΙθ, Γθοίιΐδ. 
Α&Μά. 9. Ραη&£Ϊ3. - ΚϊγοΙιθ ϊηι Η&οι ίδίτιαοί άθΓβδΐ, Αρδίδ, ιχοΐιΐδ, ιηίΐ Είη* 

^&η§55ο£βη. 
Αΐι&ίΐά. 10. Η8.61 ΐδΐηαβί 1, Είη§;3η£δ1)0£·6η χυτ Αρδίδ, Γοοίιΐδ. 
Α55ίΜ. 11. ΜίδΐΓ8, ΡοηΒΙβρΙοδ - ΚίΓοΙιβ. 
ΛΒΜΜ. 12. ΜίδΐΓ3, ΚαροΙΙβ 13. 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΓ' ΤΟΜΟΥ, 1977 -1978 

Σελ. 

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. Β. : Μητρόπολις Εφέσου, έπαρχία Ασίας κατά 
τήν Τουρκοκρατίαν.  5-119 

Ο ΑΥΤΟΣ : Έφεσιακών Συμπληρώματα.. 464-466 

ΜΑΤΙΝΟ ΟΙϋδΕΡΡΪΝΑ: Ρθγ Ιο δΐυάίο ιΐβΐ Ογθοο ϊπ βροοα 
ί&π1ο&ηϋθ8. 120-151 

| ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : Περίγραμμα μεταβυζαντινού δικαίου, 

Συμπλήρωμα δεύτερον.. 152- 187 
ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ Θ. Ε. : Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων 

των Βιβλιοθηκών τής ηολεως "Ηρακλείου Κρήτης.188-229 

80ΗΙΕΜΕΝΖ Ο. Ρ.: ΕΙβνί& III, βΐη Νβυίυηά Ιε&ρραάοΙηββΙιβΓ 
ΚΐΓοΗβηΐΏβΙθΓθΐ. 230-262 

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ - ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ : «Γυναίκες γάλα¬ 

κτος. . . έστερημέναι» . 263 - 277 
ΚΥΚΚΪ5 008ΤΑ8: Οοηϋηιιΐΐγ βηά ΠΐίΤβΓθηίΐ&Ιίοη ΐη Πιβ 

Κθ^ϊιηβ β8ί&61ΐ8ΐΐθ(1 6γ ΑηάΓοηίουβ III αίΙθΓ Κίδ ΥΐοΙοΓγ 
οί 23/24.V. 1328 . 278-328 

ΜΑΜΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ : Παρατηρήσεις επί του Τυπικού τής μο¬ 

νής Πετριτζού (Μπατσκόβου) . 329-344 
ΠΟΛΙΤΗΣ Ν. Γ.: 'Η προς τήν θεωρίαν οδός Ή>ία τού Έκδίκου 345-364 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ π. Γ.: Ακολουθία άνέκδοτος εις Αρσένιον 
πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως. 365 - 383 

ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν. Β. - ΤΡΩΪΑΝΟΥ Σ.: Εις μνήμην Δη μητριού 
Γκίνη (ή 11.9.1978). 384-394 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ υπό Π. Γ. Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ : Μάρκος Ναου- 

μίδης. 395 - 396 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΣ υπό Φ. Κ. Μ π ου μ π ο υλ ί δ ο υ, Ν.Β.Τω- 

μ α δ άκ η, Δ. Ί. Π ά λ λ α, Γ. Δημητροκάλλη. 397 - 452 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ υπό Ν. Β. Τωμαδάκη, 

Ν. Γ. Πολίτου. Κ. X α ρ α λ α μ π ί δ ο υ. 453 - 463 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ των ετών 1977 - 1978 ύπδ Στ. Λαμπάκη.. 

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ. 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 1977 - 1978. . 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΜΒΟΤΑΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΩΝ κλπ. 

ΚΕδυΜβδ. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΕΊΜΕΝΟΎ*. 

Σελ. 
467 - 498 

499 - 500 

501 - 507 

508 - 513 

514-518 

519 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕIΟΝ ΙΟΡΔΑΝΟΎ ΜΤΡΤΙΔΠ 

ΜΈΝΑΝΔΡΟΎ 23-ΛΘΙΙΝΑΪ (113) 


